
AUDITION
Dadodans | Gaia Gonnelli is looking for professional
dancers and interns (m/f/x) for two productions (STeK

and Nacht) from August 2022

(Zie hieronder voor Nederlands)

Profile performer: Professional dancer(s) and intern(s) graduated/studying from/at a
professional dance academy. A strong base in physical work and experience in
improvisation are required, as well strong musicality and or/singing voice/playing an
instrument.

Other important qualities are flexibility, open mindedness and a team spirit. As well
as a desire and curiosity to create and perform for a young audience (from 2 years
old). You will be actively involved in the creative process.

The performers must be based in the Netherlands, preferably in the region of
Amsterdam.

Audition details:
Date: Saturday 21th and  Sunday 22th May 2022  (by invitation only), call back on 29th
May 2022
Time: 10:00 – 18:00
Place: Amsterdam, location tba.

Please only apply if you are available for at least one production in the
below-mentioned periods.

Dates STeK:
- Rehearsal August 2022 max. 10 days
- Tour September - November 2022

Nacht Rehearsals:
- November 2022 +- 5 days
- January 2023 +- 10 days
- February 2023 +- 15 days

Nacht Tour:
- Première: 1st of March 2023
- March, April, May, June 2023

Applications:
We encourage candidates of diverse cultural backgrounds and gender to apply
for the audition.

http://www.dadodans.nl/


Please send an e-mail to info@dadodans.nl including a short motivation including
the production(s) that you’re interested in ( 50 words) CV + photo + a link to a
short video where we can see you moving and can hear your musical talent,
before the 16th of May 2022.

If you’re selected for the audition, you will receive an invitation and more information
on the 18th of May.

More information
More information about Dadodans | Gaia Gonnelli can be found on our website
at www.dadodans.nl or send an email to info@dadodans.nl.

AUDITIE
 Dadodans | Gaia Gonnelli zoekt professionele dansers
en stagiairs (m/f/x) voor twee verschillende producties

vanaf augustus 2022

Profiel performers: Professionele danser(s) en stagiair(s) afgestudeerd/studerend
aan een professionele dansacademie. De kandidaten beschikken over ruime
ervaring op het gebied van bewegingstheater of dans en improvisatie. Muzikaliteit
(zangstem of muziekinstrument) is een vereiste.

Het is daarnaast belangrijk dat je flexibel, open minded en een teamspeler bent. Je
vindt het leuk om voor een jong publiek (2+) te creëren en op te treden en bent
nieuwsgierig naar deze jonge doelgroep. Je zult actief worden betrokken bij het
creatieve proces.

Je bent woonachtig in Nederland en bij voorkeur in de regio van Amsterdam.

Details over de auditie:
Datum: 21 en 22 mei 2022 (alleen op uitnodiging). Call back is op 29 mei.
Tijd: 10.00 - 18.00 uur
Plaats: Amsterdam n.t.b.

Meld je alleen aan als je beschikbaar bent tijdens de onderstaande periode voor één
of beide producties.

http://www.dadodans.nl/
mailto:info@dadodans.nl
http://www.dadodans.nl/


Repetitieperiode:
Periode STeK:

- Repetitie augustus 2022 max. 10 dagen
- Tour september - november 2022

Repetitieperiode Nacht:
- November 2022 +- 5 dagen
- Januari 2023 +- 10 dagen
- Februari 2023 +- 15 dagen

Nacht on tour:
- Première: 1 maart 2023
- Maart, april, mei, juni 2023

We moedigen kandidaten van iedere afkomst en gender aan om te solliciteren!

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vóór 16 mei 2022 een e-mail met je cv + foto +
een link naar een korte video waarin we je zien bewegen en je muzikale talent
kunnen horen naar info@dadodans.nl. Vermeld ook kort in je e-mail in welke
productie(s) je geïnteresseerd bent.

Als je geselecteerd bent, ontvang je op 18 mei een uitnodiging en meer informatie.

Meer informatie:
Meer informatie over Dadodans | Gaia Gonnelli is te vinden op onze website:
www.dadodans.nl. Of stuur een mail naar info@dadodans.nl.

http://www.dadodans.nl

