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Spectaculaire en indrukwekkende acrobatiek, fantastische kostuums en decor.

Een prachtige sprookjesachtige interactieve 3D familie voorstelling  
- The Magical staf - een verhaal over een zeer bijzondere stok, op 
zoek naar een nieuwe meester.

De continuïteit van de acrobatiek wordt gepresenteerd door: 

“ The Magical staf, een bijzondere stok  -  die volgens een Chinese legende ooit 
in de zee stond, om de hoge en woeste golven in de oceanen te bedwingen en 
rustig te houden. Een stok die zichzelf in van alles kan veranderen. Maar nu is 
het tijd voor de stok om zijn Chi krachten te gaan geven aan een nieuwe meester 
en de stok gaat op zoek naar een jong iemand die graag sterk wil worden... het 
wordt een magisch en spannend verhaal “. 

⁃ * Chinees gesproken met animaties.
⁃ * Meesterlijke acrobatiek gedurende de gehele voorstelling.
⁃ * Zeer geschikt voor gehele familie.
⁃ * Waanzinnig mooi 3D decor presentatie.
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De theatervoorstelling - The Magical staf -  werd bekroond met de 
hoogste prijs in de 10e Chinese Nationale acrobatische competitie 
en won de gouden medaille in oktober 2018 in een internationaal 
circusfestival in Italië, het enige programma dat door China werd 
geselecteerd om China te vertegenwoordigen.
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The Magical staf 

Aantal performers: 
35 personen 
Benodigd podium:  
12 meter breed / 12 
meter diep, 10 
meter hoog. 
Inclusief Chinees 
en Nederlands  
sprekend Tour 
Management & 
Techniek. (Inclusief  
beamer/decor/
kostuums). 
Opbouw, 
performance en 
afbouw op 1 dag.



Contact gegevens: Consong Xu 06-19825898 of 
e-mail naar info@groundbreakers.nl voor meer 
informatie.
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