United States Dragon and Lion Dance Federation
in partnership with Cirque du Soleil
Presents to you an opportunity to work full time
- 太陽馬戲團 (Cirque Du Soleil ) - 機會- 您是讀到正確!!!

CIRQUE DU SOLEIL Cơ Hội - bạn đã đọc đúng !!
Đặc biệt là sau một năm cup thế giới, nhiều người ước mơ được trở thành một huyền thoại bońg
đá (bońg đá cho các bạn Mỹ), như Lionel Messi. Từ những khởi đầu khiêm tốn trở thành cầu thủ
vĩ đại nhất mọi thời đại. Nếu bạn là một vũ công, một diễn viên xiếc hay một vận động viên, bạn
có thể mơ ước, thay vào đó, được chọn để thực hiện trong một show “Cirque du Soleil “. Đối với
những người có kỷ năng nhảy múa sư tử trên jong, chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng
tôi có thể ít nhất giúp bạn với giấc mơ thứ hai,và thậm chí có thể mang đến cho bạn cảm giác của
giấc mơ thứ nhất ! Công ty sản xuất xiếc nổi tiếng thế giới, “Cirque du Soleil”, đang tập hợp một
chương trình mới theo chủ đề trên siêu sao Lionel Messi của Barcelona. Và họ muốn kết hợp một
cơ sở thường lệ trên điệu nhảy sư tử Jong vào sản xuất.
Đối với những người không quen thuộc với Cirque du soleil nổi tiếng thế giới, đây là nhóm giải trí
xiếc mới của Montreal, Canada, có tính năng nhào lộn liều mạng,thiết kế đáng kinh ngạc, những
câu chuyện hay thay đổi,và âm nhạc đáng yêu, nó đã tồn tại gần 35 năm. Và là nhiều từ cuối
cùng trong nghệ thuật xiếc. Hành vi “xiếc mới” không có động vật, nhưng đây là cơ hội để trở
thành một trong những con sư tử của họ.!
Những người không quen thuộc với Lionel Messi, chỉ cần nhấp vào đây !
http://www.youtube.com/watch?v=7L5xCpMkNh0
Chúng tôi đang tìm kiếm tối thiểu 4 đội của hai con sư tử, chỉ dành cho nam giới, đây là một cơ
hội hiếm có trong đời, ứng cử viên phải có khả năng nghệ thuật và thể chất cao nhất có thể trên
jong, và kiến thức về hình thức nghệ thuật của họ, họ phải cởi mở,vì họ có thể được yêu cầu làm
việc gì khác trong chương trình ngoài múa sư tử, chẳng hạn như đóng vai một nhân vật gì
đó..cũng quan trọng cần lưu ý rằng trang phục sư tử cho chương trình này có thể không phải là
một con sư tử truyền thống, ví dụ như nó có thể là một số sinh vật thần thoại khác. Vì vậy những
người biểu diển sẽ phải thoải mái với việc kéo dài khái niệm vượt ra ngoài truyền thống.
Ưńg cử viên cũng phải có một kiến thức làm việc về tiếng Anh và sẳn sàng đi du lịch (vì đây là
một chương trình lưu diển).
Xin vui lòng liên hệ dưới đây để biết thêm chi tiết :
Phó giám đốc, Mai Du :
Email : maidu8@gmail.com
Telephone : 781-526-4091

usdldf.org

Giám đốc truyền thông và tiếp thị, Mark Vương :
Email : wavuong@usdldf.org
Telephone : 713-884-7804

Bạn có hứng thú không?
Mỗi người biểu diễn cần phải gửi :
Chiều cao, cân nặng, và thông tin liên lạc của bạn.
Một cv (sơ yếu lý lịch) hoặc tiểu sử về lịch sử múa sư tử của bạn ( thi đấu, diễn suất v.v), nếu bạn không
có, thì hãy gửi một danh sách ngắn về sự kiện/cuộc thi/diễn suất quan trọng nhất bạn đã làm.
Một bức ảnh rõ ràng về khuôn mặt của bạn và một bức ảnh toàn thân.
Một đoạn video rõ ràng về diễn suất múa sư tử của bạn trên cồng chiêng, và một dấu hiệu cho thấy bạn
là mặt trước hay mặt sau của sư tử.
Bản trình bày của chính bạn nói chuyện với máy ảnh, trong đó bạn nói tên của mình, và nói một vài phút
bằng tiếng Anh về nền tảng của bạn trong lion dancing và nói lý do bạn quan tâm đến việc được xem xét
cho Cirque du Soleil (hoặc cho dự án lưu diễn này, nếu bạn không quen thuộc với Cirque du Soleil.)
Nếu bạn có cảnh quay video của mình đang làm những việc khác như (diễn suất, nhảy múa, võ
thuật,nhào lộn.v.v ) tuy nhiên điều này là không cần thiết lắm.
Sau khi tất cả các ứng cử viên đã được xem xét, Cirque du Soleil có thể yêu cầu thêm video tập thể dục
cụ thể mà không liên quan đến múa sư tử, như đã đề cập ở trên, người biểu diễn có thể được yêu cầu
thực hiện các nhiệm vụ bổ sung khác trong chương trình.
Xin vui lòng gửi thông tin này qua email cho Mai Du và Mark Vương trước ngày 20 tháng 11, 2018.

Thời hạ̣n
̣̣ hợp đồng :

Thời hạn ban đầu 18 tháng, đơn phương tùy chọn kéo dài 6
Tháng với thông báo trước 60 ngày.
Sự thay mới ; 18 tháng gần nhất sau chử ký của hợp đồng
Ban đầu.

Lịch đào tạo ở
Montreal

Đào tạo : ngày 25 tháng 3 - ngày 7 tháng 6, 2019
Diễn tập : ngày 5 đế 30 tháng 6 (mỗi tuần 5 ngày ) .
Ngày 1 tháng 7 - 26 tháng 8 (mỗi tuần 6 ngày).

Lịch diễn tập ở Barcelona :

Ngày gọi cho BCN - thứ năm ngày 12 tháng 9, 2019 .
Định hướng, xác nhận, đào tạo và diễn tập - ngày 14 tháng
9 đến ngày 17 tháng 10.
Khai mạc mềm / ra mắt : ngày 10 tháng 10, 2019.

Lịch cho chương trình :

chương trình 90 phút ( 2 x 45 phút hành động ) .
Số lượng cho chương trình trung bình mỗi tuần sẽ là
8 chương trình mỗi tuần.

Kế hoạch du lịch :

Năm đầu tiên - 6 tháng trình diễn ở Barcelona + 6 tháng trình
Diễn ở Argentina.
Nghĩ quá cảnh 2-4 tuần TBC.
Sau các thành phố. Thời gian TBC, chương trình là sự kết
Hợp giữa lưu diễn và chương trình thường trú. Các thành
Phố được xác định sẽ nằm trong khoãng từ 2 - 18 tuần.
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