
Beste dansers,  
 
Dit is de partituur voor een solo van 2’30 ’. Je neemt het op en dient het in als onderdeel van 
de voorselectie voor de audities voor Expanded Contemporary Dance 
Je moet de gedownloade track gebruiken voor deel 2 van de partituur.  
Je kunt je video maken met je smartphone. De kwaliteit van je camera is geen 
selectiecriterium. Gebruik een stilstaand frame. Beweeg de camera niet, volg de beweging 
niet en bewerk de video niet. De locatie is naar keuze. Het kan een dansstudio zijn, buiten of 
iets anders, zorg er alleen voor dat we je goed kunnen zien.  
 
Wat is een partituur?  
Een partituur is een geschreven vorm van muziek- of danscompositie. De partituur die je 
gaat gebruiken, is zo ontworpen dat we zowel je technische vaardigheden als artistieke 
persoonlijkheid kunnen zien.  
 
Hoe benader ik deze score?  
Gebruik de elementen van de partituur om uw lichamelijkheid, aanwezigheid en 
performancevaardigheden het best te laten zien. Je hebt maximaal 2 minuten en 30 
seconden en je bent vrij om de lengte van elk van de 5 secties binnen die twee en een halve 
minuut te kiezen. De muziektrack is 30 seconden lang. Je kunt het korter afsnijden zodat het 
past bij de lengte van sectie 2. Je kunt ook doorgaan met het afspelen van de muziek voor 
de volgende secties. Zorg ervoor dat je alles opneemt wat je ons wilt laten zien. Dit is jouw 
kans om ons te laten zien wie je bent en wat voor jou belangrijk is. Neem de tijd om met de 
partituur te spelen, experimenteer met verschillende variaties en oefen deze goed. Kies jouw 
definitieve versie. Zorg ervoor dat je maakt wat volgens jou de beste interpretatie van de 
partituur is.  
 
We kijken er naar uit om jouw video te zien! 
  



Solo ECD-auditie 
  
1) Intro / je eigen dans 
Gebruik je favoriete muziek/geluid of stilte en begin deze solo met je eigen dans. Ga door 
met dansen in je eigen stijl en gebruik de ruimte zoals jij dat wilt. Dans dan naar een hoek 
van de kamer (dit kan een van de 4 hoeken zijn). Wanneer je in de hoek aankomt, stop dan 
deze dans en ga over naar de diagonaal: 
  
2) Diagonaal / twee intensiteiten - (begin met het gebruik van de muziektrack die je 
hebt gedownload) 
Beweeg diagonaal van hoek naar hoek met scherpe lineaire bewegingen. 
Na het bereiken van de andere hoek, beweeg je vrij door de ruimte en ga je over op de vloer 
met cirkelvormige en zachte bewegingen in een lichte intensiteit 
Dit deel gaat over het duidelijk maken van de verandering tussen twee 
bewegingsintensiteiten. (Interpreteer deze taken in elke dansstijl die je maar wilt.) 
  
3) Handdans - steek een van de handen op en maak een kleine handdans. De hand is het 
belangrijkste motief van deze dans. (Wees creatief. Ontdek de mogelijkheden van beweging 
en expressie in de hand.) 
  
4) The Big Bounce - verander geleidelijk je kleine handdans in een bouncende hand. Laat 
het bouncen je hele lichaam overnemen. Vind het ritme in deze beweging. Blijf bewegen in 
de ruimte terwijl je bounced met een losse intensiteit. Verhoog geleidelijk de snelheid en de 
intensiteit van jouw bounce. Maak de beweging erg groot! Onderbreek de beweging een 
paar seconden en blijf dan bouncen. Na de vering zou het bouncen nog sneller, groter, 
hoger moeten zijn. 
  
5) Verhaal - stop langzaam het bouncen. Zoek een moment van stilte. Begin dan met het 
vertellen van een van deze verhalen: 
- een heel triest liefdesverhaal 
- een verhaal over de tijd dat je iets zag dat je niet mocht zien 
- een verhaal over wanneer je je tas in de trein vergat 
  
Terwijl je je verhaal vertelt, loop je steeds dichter naar de camera toe. Je gezicht vult het 
scherm. Ga door tot het einde van het verhaal. 


