
|Casting Call | 

             |8&9 december, 2017| 
             P.I. de Bosschpoort 

         Nassaulaan 26 
         4811 DG Breda 

 
 
 

Lees voor inschrijving de Casting Call hieronder goed door! 
Om in te schrijven voor deze casting, vul je het online formulier in op: 

http://reallifegaming.nl/join-the-community 
 

Lijkt het jou wat om onderdeel te worden van een geweldig team acteurs die P.I. de Boschpoort                 
tot leven brengen en achter de schermen een unieke en hechte community vormen? Heb jij skills                
in theater, psychologie, beveiliging of onderwijs? Misschien is ervaringsacteren dan voor jou            
weggelegd. Lees snel verder voor informatie over de casting van 8 & 9 december, 2017 a.s. 
 
| Over Prison Escape | 
Prison Escape is een unieke spel-ervaring waarin tussen de 250 en 450 deelnemers worden              
opgesloten in P.I. de Boschpoort (Koepelgevangenis) in Breda voor een drie uur durende             
interactieve beleving. Het doel: Ontsnappen! Dat is echter niet zo makkelijk in deze gevangenis.              
Deze wordt namelijk bewaakt door een team van goed getrainde acteurs die er alles aan zullen                
doen om de gevangenen binnen de muren te houden. Dit alles onder toeziend oog van de norse                 
gevangenisdirecteur Henk Keizer. Deelnemers moeten de interactie aangaan met de acteurs en            
elkaar, om zo aan waardevolle informatie en handel komen, die ze slim zullen moeten inzetten               
om een ontsnappingspoging te kunnen wagen. 
 

http://reallifegaming.nl/join-the-community


Drie uur lang creëren de acteurs van Prison Escape een uniek universum waarin deelnemers tijd               
en ruimte vergeten en het gevóel hebben de hoofdrol te spelen in hun eigen gevangenisfilm.               
Samen maken de acteurs een levende gevangenis-gemeenschap. Als team zorgen de acteurs voor             
een onvergetelijke ervaring voor iedereen.  
 
| Over de Casting | 
De casting voor Prison Escape Breda vindt plaats op 8 & 9 december 2017 aan de Nassausingel                 
26 te Breda. De casting zal één dagdeel in beslag nemen, de ochtend of de middag.  
Tijdens de casting wordt gekeken naar assertiviteit, theatraliteit, en een bewustzijn van context,             
veiligheid en omgeving.  
 
| Wat zoeken wij | Voorwaarden voor de Casting | 
Om onze cast uit te breiden zijn wij op zoek naar mensen met een leeftijd van 20 jaar of ouder                    
die sterk in hun schoenen staan en niet bang zijn om te improviseren en interacteren, en hierbij                 
overzicht kunnen behouden.  
Een vereiste voor deelname aan deze casting is dat je op vrijdagmiddagen beschikbaar bent,              
aanwezig kan zijn bij de basis-repetitie van 17 december a.s en ervaring hebt in één of meerdere                 
van onderstaande gebieden: 

● Theater/Film sector; 
● Psychologie sector; 
● Beveiliging sector; 
● Trainingsacteren, Agressietraining, of ander relevant onderwijs. 

 
| Wat bieden wij | 
Een dynamische werkomgeving waarin je als acteur een uitgebreide rol als bewaker of             
gevangene speelt en ervaring op doet als ervaringsacteur. Tijdens games ben je onderdeel van              
een team van zo’n 80 acteurs die als missie hebben om 3 uur lang een epische en immersieve                  
beleving voor de deelnemer neer te zetten. Je wordt onderdeel van de acteurs-poule van Prison               
Escape en geeft zelf aan wanneer je beschikbaar bent om te acteren. Daar staat tegenover dat                
een acteur zich inschrijft voor hele dagen. Schrijf jij je bijvoorbeeld in op een zaterdag? Dan ben                 
je er de gehele zaterdag. 
 
Prison Escape wordt een aantal weekenden per maand georganiseerd op vrijdag & zaterdag. Op              
de vrijdagen worden er één of twee games gespeeld. Op zaterdag zijn dit er drie per dag. De                  
eerstvolgende keer dat Prison Escape georganiseerd wordt (na de casting) staat gepland op             
15-16 december 2017.  
 
| Vergoeding | 
Voor iedere zaterdag en zondag (vrijdagen variëren afhankelijk van het aantal games op die dag)               
worden 12 uur per dag betaald tegen een salaris van € 9,67 per uur (Bruto). Op zzp-basis is dit €                    
16,00 excl. btw. 
Reiskosten worden altijd vergoed (Dit geldt echter niet voor de casting). Uren voor repetitie              
worden niet vergoed. Er is op gamedagen altijd voldoende catering aanwezig en daarnaast is er               
de mogelijkheid tot overnachten indien je twee dagen ingeroosterd staat en niet in de directe               
omgeving van Breda woont. 
 
Voor meer informatie over Prison Escape: www.prisonescape.nl 
Voor meer informatie over het team achter Prison Escape: www.reallifegaming.nl 
 
We hopen jou te zien op de casting, 
Team Real Life Gaming 

http://prisonescape.nl/
http://prisonescape.nl/
http://reallifegaming.nl/

