Wat moet ik weten voor de audities, repetities en shows?
Audities:
De audities vinden plaats op 27 augustus 2020 in het jongerencentrum Kompleks.
Jullie zijn welkom vanaf 19:00 in het café van Kompleks. Daar kan je wachten en zal
je opgehaald worden.
Kompleks: Beukenlaan 1A, 1701 DA Heerhugowaard

We vragen je om je auditiemateriaal uit je hoofd te leren. Je kan auditie doen voor
maximaal 3 rollen.
Waar word ik op beoordeeld?
-We beoordelen je op je zang-, acteer- en danskunsten.
-We beoordelen je op charisma.
-We kijken naar je chemie met je medespelers en met de groep als een geheel.
-We kijken of je het juiste type bent voor de rol.
-We kijken wat je zelf al hebt gedaan en hoe je de rol interpreteert.
-We kijken of je thuis je stof goed hebt ingestudeerd
-We kijken hoe goed je aanwijzingen kan opvolgen en of je flexibel meewerkt.
-En je moet natuurlijk alle show data beschikbaar zijn, anders kan je niet meedoen.
Mensen die geen auditie komen doen, mogen niet kijken. Eventuele
brengende/halende ouders/verzorgers zullen op je moeten wachten in het café.
Onze ervaring is dat iedereen beter uit de verf komt zonder publiek tijdens de
audities.
Repeteren:
We repeteren op donderdagavond van 19:00 tot 22:00 in de grote zaal van
Kompleks in Heerhugowaard. Het jongerencentrum ligt naast het zwembad de
Waardergolf.
-

-

Elke groepsrepetitie begint stipt om 19:00. Je bent er dus om 18:50. Rond
20:30 hebben we een kwartiertje pauze.
Kinderen op de basisschool hebben maar tot 20:30 repetitie.
Het is handig als je vanaf 18:30 beschikbaar bent. Het kan zijn dat we je soms
vragen voor een korte individuele en/of duo repetitie en/of evaluatie.
Als we repeteren met kostuum, decor of i.d. helpt iedereen even met
opruimen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het compleet houden van je
eigen kostuum en je zorgt dat dit netjes bij elkaar ligt.
De eerste repetitie is op 3 september 2020.

Optreden:
De draaiboeken worden later in het jaar bekend gemaakt.
Iedereen krijgt een brief van Anne, geadresseerd aan je mentor. Lever deze netjes
en zo snel mogelijk bij hem/haar in.
MOGELIJKE SHOWDATA:
Deze dagen moet je HELEMAAL vrij zijn.
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Ik ben minderjarig:
Ben je 13 of jonger?
Dan mag je je ouders meenemen naar de eerste repetitie op 3 september.
We gaan dan onder andere het contract ondertekenen. Ze kunnen met je meekijken
en zullen samen met jou ondertekenen.
Omdat je jonger bent dan 14 mag je nog niet werken. Gelukkig wordt voor
medewerking aan producties, films, etc. een uitzondering gemaakt. Je mag echter
maar beperkte uren maken. Ook dat bespreken we graag samen met je ouders
zodat alles helemaal duidelijk is. Dat is wel zo fijn. Het ondertekenen van het
contract is cruciaal voor deelname aan de productie.
Laat weten of je ouders meekomen op 3 september.

Mijn kind is tussen de 14 en 18, moet ik ook komen?
Nee, dat hoeft niet. Het mag wel. U zal, aangezien uw kind minderjarig is, wel
het contract moeten meetekenen. Uw kind mag het contract ook mee naar huis
nemen en dat u het thuis doorleest en ondertekend. Het ondertekenen van het
contract is cruciaal voor deelname aan de productie.
Laat het op tijd weten of u wel of niet meekomt op 3 september.

