DOX: AUDITIE ALERT 8/9 FEB | 'We Don't Wanna Fight' van DOX + YoungGangsters

AUDITIES | BEN JIJ DIE EXPLOSIEVE DANSER/PERFORMER?

Het komende festival seizoen produceren DOX en collectief YoungGangsters

We Don’t Wanna Fight een een choreografie productie van Guilherme Miotto
met artistieke coaching van Hildegard Draaijer.
A B O U T | We Don’t Wanna Fight wordt een energieke, absurdistische en geweld
verheerlijkende dansshow waarin twee kanten van geweld worden getoond. Het stuk gaat in
op de wereld van de moraal en beschaving maar ook de wereld van driften, geweld en alles
wat niet mag.
PROFIEL | Denk je als performer met gemak out-of-the-box? Ben je danser in hiphop,
experimental, break of funk-gerelateerde stijlen? Heb je ervaring met de vechtkunst en ben je
niet bang om te improviseren? Kom dan naar de auditie!
LET OP! BESCHIKBAARHEID OP DE ONDERSTAANDE DATA IS VERPLICHT
A U D I T I E VRIJDAG 8 FEBRUARI EN ZATERDAG 9 FEBRUARI 11.00 – 18.00
REPETITIES VANAF EIND MAART
S P E E L D A T A VANAF HALF JUNI T/M 15 SEPTEMBER 2019 (EVT VERLENGING IN OVERLEG)
A A N M E L D E N TOT 27 JANUARI
KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN!
Docenten worden verzocht deze oproep door te sturen naar geïnteresseerden.
Download hier de PDF-versie van deze auditie oproep.

KEIHARD & ONVOORSPELBAAR
YoungGangsters maakt expressief en fysiek locatietheater. Aangedreven door een niet te
stillen honger naar sensatie belicht YoungGangsters telkens een andere kant van het thema
geweld. Bij de keiharde, onvoorspelbare, filmische actie-voorstellingen vol met live
gevechten, spektakel en humor vliegen de bloedspetters je om de oren, terwijl je de hete
adem van de zwetende acteurs in je nek voelt. Met haar GangstersParadise strijkt
YoungGangsters telkens op een bijzondere locatie in de stad neer.

IETS VOOR JOU? MELD JE AAN VOOR DE AUDITIES
DOX is hét huis voor de grootstedelijke podiumkunst in Utrecht. DOX brengt een nieuwe
generatie makers en jonge performers voor het voetlicht door het produceren van nieuw
werk, events en sociaal-maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland. Op het podium
staan jongeren en young professionals. Wij coachen en ondersteunen opkomende
kunstenaars uit verschillende (sub)culturen en disciplines, die hun kennis overdragen aan
een nieuwe generatie.
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