PRISON ESCAPE DOETINCHEM
ZOEKT ACTEURS M/V!
Na het succes in Rotterdam en Breda zal Prison Escape
binnenkort ook in Doetinchem gedetineerden opsluiten!

WAT WIJ ZOEKEN:
“DE ONGEDISCIPLINEERDE DOORZAKKERS”
Karakter B9

“DE GROTE FYSIEKELINGEN’’

man, 30-50, onverzorgd- vermoeidslachtoffer- gespannen

Karakter G3

groot rijbewijs is een pré

showvechten/ stagefight/ vechtsport/worstelen
beoefenen is een pré

Karakter B10 man / vrouw, 40-70,
onverzorgd- chill- goedzak

Karakter B8

groot rijbewijs is een pré

KarakterE4

man / vrouw, 30-70, stevig,
ongedisciplineerd, boers, opportunist

“DE ONBETROUWBARE NERDS’’

Karakter B5

man, 25-50, lomp stevig- domautoriteit door uiterlijk- loyaal

“DE AMBITIEUZE WELDOENERS’’

Karakter G1

man, 25-40, nerd- intelligentoplichter- schuchter- angstig

Karakter G4

man, 25-50,
trots- slijmbal- verlinker- opportunist

Karakter B4

man / vrouw, 40+, ingetogen/ielin zichzelf gekeerd- regelstrikt

Karakter B6

“DE JONGE NIEUWSGIERIGE MEISJES”
vrouw, 20-35, straatratje- speelslikeable- daagt uit- mensenmens
18-35, lief jeugdelijk- geslotenangstig- onderdrukt- nieuwsgierig

man / vrouw, 20-35,
Wereldverbeteraar- voorvechterreddende engel- nextdoor
graad kliminstructeur 1-graads is vereist

Karakter B7

man / vrouw, 20-30,
nonchalant - opgeladen jochieenthousiast- omslaan

“DE DONKERE NARCISTISCHE,
CHARISMA MANNEN”
Karakter B3

man, 30-70, onverbiddelijk- rationeel
koud- boven ambitieus

Karakter E1

man, 35-70, vertrouwelijkcharisma- donker randje- bitter

klimvaardigheden zijn vereist

Karakter E2

man, 30-50, groot- fysieke overmachtmachtsbelust
showvechten/ stagefight/ vechtsport/worstelen
beoefenen is een pré

groot rijbewijs is een vereist

Karakter G5

man, 25-40, lomp- onintellegentgoedzak- woede- werkpaard

“DE ONVERBIDDELIJKE DOORDRAMMERS”

“DE AUTORITAIRE IJSMOEDERS”
Karakter B2

vrouw, 40+, “crazy house mom”moederlijk- ijskoud- intimiderend

Karakter E3

30-70, onverbiddelijk- rationeel koudboven ambitieus

Karakter B1

vrouw, 40+, strak- autoriteit- fanatiek“carrièrebitch”

Karakter G2

vrouw, 50+, knus- moederlijk- fiercenatuurlijke autoriteit, recalcitrant
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INFORMATIE & DATA
PRISON ESCAPE

JOUW AANMELDING

Prison Escape is een onderdeel van Real LIfe Gaming. Een
snel groeiende organisatie die het entertainment landschap wil verbeteren door volstrekt unieke producties te
lanceren. Prison Escape is een unieke spelervaring waarin
we de deelnemers de hoofdrol te laten spelen in hun
eigen gevangenis film of serie. Met het doel: ontsnappen
uit P.I. De Kruisberg in Doetinchem!

Je kunt je aanmelden voor 2 karakters. Het kan voorkomen dat we jou in een ander karakter geschikter vinden
dan waar je je voor aangemeld hebt. Dus hou er rekening
mee dat bij aanname het karakter dat jij gekozen hebt
niet perse dezelfde is die je krijgt. Bij de aanmelding vragen we je het volgende mee te sturen:

Dat is echter niet zo gemakkelijk in deze gevangenis.
Deze wordt namelijk bewaakt door een team van goed
getrainde acteurs die er alles aan doen om alle gevangenen binnen de muren te houden.
Deelnemers mogen interactie aangaan met acteurs en
elkaar en worden hiertoe uitgedaagd om zo aan de waardevolle informatie en handel te komen, die ze slim zullen
moeten inzetten om een ontsnappingspoging te kunnen
wagen.
Aan jou als acteur de taak om samen met je collega’s
deze wereld echt te maken en de deelnemers onder te
dompelen in een 3 uur durende beleving.
Voor Prison Escape Doetinchem is het noodzakelijk dat er
een goed fundament wordt gelegd. Dit kunnen we alleen
neerzetten met een toegewijd en enthousiast team. Als
je gekozen wordt deel van de cast te worden, dan ben je
inzetbaar op de genoemde data, op die manier kunnen
we kwaliteit waarborgen.

DE CASTING
De casting vindt plaats in Doetinchem en bestaat uit
twee rondes. Acteer je op dit moment nog niet bij Real
Life Gaming? Dan kan je je aanmelden voor casting 1 op
14 of 15 juni. Hierna laten we je binnen 24 uur weten of je
uitgenodigd bent voor casting 2.
Als je al acteur bij Real Life Gaming bent, kan je meteen
aanmelden en geselecteerd worden voor castingronde
2. Dit is de individuele ronde waarin er gekeken wordt of
en hoe je in een karakter past. Deze vindt plaats op 18,19
of 20 juni.
We laten je dus uiterlijk voor 17 juni weten of en op
welk karakter en bijbehorend tijdslot je uitgenodigd bent
om te auditeren. In het onderstaande overzicht zien op
welke slot het aannemelijk is dat je uitgenodigd wordt.
Het kan altijd zijn dat we je geschikter vinden in een
ander karakter voor en na castingronde 2 dus houdt de
overige moment vrij.
Ben je door beide rondes, dan maak je deel uit van de
cast van Prison Escape Doetinchem.
De reeds met potlood in de agenda geschreven data
mag je dan definitief maken.

- Een motivatie waarin je vertelt wat je beweegreden
is om te auditeren, wat je denkt bij te dragen aan het
team en waarom je het karakter passend neer kan
zetten. en
- Je volledige c.v.
- 2 foto’s sturen; een profielfoto en een foto waar je
helemaal op staat.
Voor beide castingrondes zijn de plekken beperkt. Op
basis van het bovenstaande, de totale hoeveelheid aanmeldingen en de kwaliteit van aanmeldingen van andere
kandidaten selecteren we de meest geschikte kandidaten voor castingronde 1 of castingronde 2. We laten je
op <datum> weten of je geselecteerd bent en op welk
moment op de dag je geselecteerd bent.

CASTING &
REPETITITEDATA
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli

14,15
18,19,20
29
6,7
18,19,20,21
26
27

1e castingronde
2e castingronde
Kick-off
groepsrepetitite
individuele gesprekken
dry-run
testgame

2019/2020
SPEELDATA
aug
sep
sep
okt
nov
nov
dec
jan

30,31
13, 14
27,28
18,19
1,2
29,30
6,7
24,25

premiere
start 1e seizoen

2020
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DATA - CASTING RONDE 2
18 JUNI 2019

19 JUNI 2019

10:00-11:20

G5: vrouw, 20-35
straatratje- speels- likeable- daagt
uit- mensenmens

10:00-11:20

B2: vrouw, 40+
“crazy house mom”- moederlijk
- ijskoud-intimiderend

11:40-13:00

E2: 18-35
lief jeugdelijk- gesloten- angstig- onderdrukt- nieuwsgierig

11:40-13:00

B1: vrouw, 40+
strak- autoriteit- fanatiek- “carrièrebitch”

14:00-15:20

G1: man, 25-40,
nerd- intelligent- oplichter- schuchterangstig

14:00-15:20

B6: man/vrouw, 20-35
Wereldverbeteraar- voorvechter- reddende engel- nextdoor

15:40-17:00

G4: man, 25-50
trots- slijmbal- verlinker- opportunist

15:40-17:00

B7: man/vrouw, 20-30
nonchalant- opgeladen
jochie-enthousiast-omslaan

17:20-18:40

B4: man, 30-70
onverbiddelijk- rationeel koud- boven
ambitieus

17:20-18:40

E3: vrouw, 30-70
onverbiddelijk- rationeel koud- boven
ambitieus

20:00-20:20 B3: man, 30-70
onverbiddelijk- rationeel koud- boven
ambitieus
21:20-23:00

E1: man, 35-70
vertrouwelijk- charisma- donker
randje- bitter

20:00-20:20 G2: vrouw, 50+
vertrouwelijk- charisma- donker
randje- bitter

ONTWIKKELING

20 JUNI 2019

Er is een programma ontwikkeld om je (verder) te ontwikkelen in interactief theater met alle basisvaardigheden die benodigd zijn om op een veilige, verantwoorde
en gave manier samen met je collega’s onze bezoekers
tot helden te maken in hun eigen avontuur. Wanneer
je definitief geselecteerd bent na castingronde 2, ontvang je een overzicht en de inhoud van de repetitie en
trainingen.
We hechten veel waarde aan het neerzetten van een
sterk team en zullen hier ook invulling aan geven in het
traject. Dit zodat iedereen helemaal voorbereid en klaargestoomd is voor de try outs op 27 juli.

10:00-11:20

B9: man, 30-50
onverzorgd- vermoeid- slachtoffergespannen

11:40-13:00

B10: man / vrouw, 40-70
onverzorgd- chill- goedzak

14:00-15:20

E4: man / vrouw, 30-70
stevig, ongedisciplineerd, boers,
opportunist

15:40-17:00

G3: man, 25-40
lomp- onintellegent- goedzak- woedewerkpaard

17:20-18:40

B8: man, 30-50
groot- fysieke overmachtmachtsbelust

20:00-20:20 B5: man, 25-50
lomp stevig- dom- autoriteit door
uiterlijk- loyaal
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WAT BIEDEN WIJ
UNIEKE ERVARING

VERGOEDING

Je kan een unieke bijdrage leveren aan een unieke productie. Je ziet hoe spelers reageren en genieten van de
inzet die jij, samen met het team, levert. De inzet is voor
het eerste seizoen en op basis van motivatie en prestatie
ook mogelijk voor volgende seizoenen. Op basis van je
prestatie in een seizoen wordt de samenwerking per seizoen verlengt, je krijgt dan ook de kans om te auditeren
op een ander karakter of op een karakter in een andere
productie.
Je komt te werken in een dynamische werkomgeving.
Tijdens de game ben je onderdeel van een team van 20
acteurs die als missie hebben om 3 uur lang een epische beleving voor de spelers neer te zetten en helden
te maken.

Voor de castings worden geen reiskosten vergoedt.
Voor de repetities krijg je reiskosten vergoed. Dit
bedraagt € 0,19 per kilometer conform de kortste route
volgens google maps. Indien je verder dan 25 km van
de locatie woont ( op basis van de kortste route op
google maps)zorgen wij voor overnachting met ontbijt.
Tijdens de game weekenden zijn de verdiensten zijn
€ 9,67 bruto per uur en ook hier worden reiskosten en
overnachting vergoed en we zorgen voor de maaltijden.
Wanneer je als ZZP-er wilt factureren dan bedraagt het
tarief € 16,00.
Een spelweekend bestaat uit 5 games die plaatsvinden op de vrijdag en de zaterdag. Een heel weekend
staat voor 20 gewerkte uren; 8 op de vrijdag en 12 op
de zaterdag.

HERKEN JIJ JEZELF IN DE
VOLGENDE WAARDEN?

EEN TWEEDE
FAMILIE

• Je wilt graag werken in een nieuwe entertainment-

Real Life Gaming is een community die aanvoelt
als een tweede familie. Als organisatie zetten we
ons in voor onze netwerken. Een netwerk met
kansen en connecties We hebben tijd voor een
drankje na werktijd en teamuitjes. Bij ons heb je
de ruimte om divers en jezelf te zijn, initiatief te
tonen en te groeien. We waarderen mensen op
wat ze bij dragen en creëren een warm en veilig
bad voor medewerkers binnen de productie.

vorm: Real Life Gaming

• Je snapt dat de klant op nummer #1 staat, daarna
het team en dan het individu

• Je kunt omgaan met weerstand en dit omzetten in
motivatie

• Je gaat goed met stress om en stelt je flexibel op bij
een onverwachte verandering

• Je voelt je verantwoordelijk voor jouw deel in de productie en zorgt dat dit aansluiting vindt bij het deel
van collega’s

• Je bent aanstuurbaar, weet eigen initiatief te tonen
en kunt goed met spel improviseren binnen de
bestaande kaders

• Je bent zelfreflectief, je durft te kijken naar wat wel
en wat niet werkt. Je staat open voor en geeft op een
aangename manier feedback.

MELD JE VOOR AAN VOOR DE CASTING
VAN PRISON ESCAPE DOETINCHEM!
(sluitingsdatum is 29 mei 2019 )

• Je bent regisseerbaar en begrijpt de meerwaarde en
het verschil van verschillende functies binnen een
professionele productie.

AANMELDFORMULIER
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