GeZOCHt: deelneMers

vOOr de nieuWe Creatie van federiCO leÓn
Voor de nieuwe creatie van Argentijnse theaterregisseur Federico León, Yo escribo,
vos dibujás, zijn we op zoek naar een twintigtal lokale deelnemers met min of meer
gedefinieerde profielen. Aarzel niet de informatie door te sturen naar je vrienden en
familieleden. Het wordt een onvergetelijke ervaring!
Acteerervaring is geen vereiste om deel te nemen; er moet geen tekst vanbuiten geleerd
of voorgedragen worden. Het gaat enkel om eenvoudige, dagdagelijkse en realistische
handelingen. Toch is het belangrijk dat de deelnemer zich op zijn gemak voelt op het podium.
Wij zoeken:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 dame tussen 60 en 80 jaar. Zij is de enige die luidop zal moeten spreken (een tekst voorlezen)
1 professionele schaker (m) tussen 50 en 70 jaar, die in staat is snel en simultaan tegen drie tegenstanders te spelen
3 schakers (m) (professioneel of amateurs van een hoog niveau), geen leeftijdslimiet
1 man tussen 60 en 80 jaar. Hij moet woorden op een blad papier schrijven, het blad verfrommelen en weggooien. Hij
moet qua uiterlijk voor een psychiater of psycholoog kunnen doorgaan
1 meisje tussen 6 en 12 jaar
1 man van 1m85 of meer. Hij moet een toren van 1m50 bouwen met houtsblokken
1 saxofonist (m) die in staat is op een skateboard te spelen
1 skater (m), die zich met zijn skateboard door het publiek moet verplaatsen
1 acrobaat (m) die een achterwaartse salto zonder aanloop kan doen
1 cartoonist (m), die een 15-tal cartoons moet tekenen tijdens de voorstelling
3 mannen die goed kunnen tekenen
2 mannen die handig zijn met hun voeten (meer details volgen, maar waarschijnlijk moeten ze tegen een punching
ball kunnen shotten)
6 mannen, geen leeftijdslimiet en geen special skills vereist, enkel gemotiveerd zijn en zich in het avontuur willen storten

Meer praktische info:
Kennismakingsmoment met de regisseur en eerste podiumtests
Zaterdag 13 oktober 2018 – 15:00 > 19:00 @ Le Grand Studio / 29 rue de Menin, 1080 Brussel
Repetities
Van 29 april tot 9 mei 2019 (‘s avonds. Exacte data TBC)
Voorstellingen
Vrijdag 10 en maandag 13 mei: één voorstelling per avond
Zaterdag 11 en zondag 12 mei: één voorstelling in de namiddag en één ‘s avonds

Wij bieden:
We bieden u de kans met een internationaal gerenommeerde theatergezelschap te werken en een onvergetelijke
ervaring op te doen! We voorzien een vrijwilligersvergoeding per voorstelling (25 € + 5 € vervoerkosten, dus 30
€ per voorstelling). Tijdens de repetitieavonden wordt er telkens een lichte catering voorzien.
Interesse ?
Stuur ons vóór donderdag 11 oktober het volgende door:
•
•
•

Je contactgegevens (e-mail en telefoon)
Twee foto’s van jezelf (een portret en een foto van kop tot teen)
In een paar regels, een beschrijving van wie je bent, waarom je zin hebt om mee te doen, en of je al
podiumervaring hebt

Meer info en inschrijvingen :
Arnaud de Schaetzen
arnaudds@kfda.be
+32 (02) 226 45 75

Kunstenfestivaldesarts 2019: 10.05-01.06.2019

