1. VOOR WIE ZIJN DE AUDITIES?
De audities zijn er voor iedereen die het voelt kriebelen om op een podium te staan én een sprekende
rol ambieert. Zowel geoefende als gloednieuwe spelers zijn meer dan welkom. Er is geen minimum- of
maximumleeftijd.
2. WAAR EN WANNEER GAAN DE AUDITIES DOOR?
De audities voor de sprekende rollen gaan door op zondag 16/02/20 en zondag 23/02/20, tussen
13u00 en 19u00 in Cultuurkapel De Schaduw, Wezestraat 32, 8850 Ardooie. De dag en het concrete uur
waarop je moet aanwezig zijn, wordt na inschrijving meegedeeld. De auditie duurt maximum 1,5 uur.
3. WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT OP DE AUDITIES?
Nadat je je hebt ingeschreven voor de audities, ontvang je van ons een mailtje met een infofiche en
een kleine opdracht.
4. WANNEER MOET JE JE KUNNEN VRIJMAKEN?
Het wordt een stevig project, daarom geven we graag al de data voor de repetities, de
ontmoetingsdagen en de voorstellingen mee.
Repetities
De repetities spreiden we over drie grote periodes. Het spreekt voor zich dat je je dan 			
grotendeels moet kunnen vrijmaken:
Periode 1

Periode 2

Periode 3

(van 1 mei 2020 tot

(van 16 augustus 2020 tot

(van 6 september tot

12 juli 2020)

5 september 2020)

10 september 2020)

1 à 2 avonden per week

1 dagdeel (zaterdag- of

elke avond repetitie van

repetitie van 19u-22u

zondagmiddag) + 3 avonden in

19u-22u

de week van 19u-22u
enkel sprekende rollen
locatie: De Spil

zowel sprekende als figuratieve

zowel sprekende als figuratieve

rollen

rollen

op locatie

op locatie

Ontmoetingsdagen
Op deze dagen gaan we met de volledige cast (dus met zowel de sprekende als figuratieve rollen) op
locatie aan de slag. We gaan dansen, roepen, bewegen en nog zoveel meer. En ja: we voorzien koffie
met taart! Deze ontmoetingsdagen gaan door op locatie:
- zondag 19/04/20 van 14u tot 17u
- zondag 07/06/20 van 14u tot 17u
- zondag 05/07/20 van 14u tot 17u
Speeldata
De voorstellingen gaan door op:
woensdag 09/09/20
donderdag 10/09/20
vrijdag 11/09/20

première

zaterdag 12/09/20
donderdag 17/09/20
vrijdag 18/09/20
zaterdag 19/09/20
donderdag 24/09/20
vrijdag 25/09/20
zaterdag 26/09/20
zondag 27/09/20
woensdag 30/09/20

optioneel

donderdag 01/10/20
vrijdag 02/10/20
zaterdag 03/10/20
5. ZIJN ER NOG DINGEN DIE JE MOET WETEN?
Ja, nog drie heel kleine puntjes. Hier komen ze:
1. We verwachten dat je zelf kan instaan voor vervoer van en naar de repetities en de voorstellingen.
2. Deelname aan de audities, de repetities en de voorstellingen is volledig vrijwillig. We voorzien geen
vergoeding.
3. Ben je jonger dan 16 jaar en schrikt het aantal repetities en speeldata je af? Geen zorgen: we
voorzien een beurtsysteem voor iedereen die jonger is dan 16. Zo kan iedereen meespelen, maar hoef
je niet op alle voorstellingen aanwezig te zijn.

