EXTRA CASTING CALL
PRISON ESCAPE DOETINCHEM
ZOEKT ACTEURS M/V! 40+
Naast de vele aanmelding die wel reeds hebben gehad,
zoeken wij nog acteurs boven de 40 jaar!

WAT WIJ ZOEKEN:

DE CASTING

“De ongedisciplineerde doorzakkers”

De casting bestaat uit twee rondes.
1. 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.

Karakter B9
Singel Dad

man, 30-50, onverzorgd- vermoeidslachtoffer- gespannen
groot rijbewijs is een pré

Karakter E4
Bureaucraat

man / vrouw, 30-70, stevig,
ongedisciplineerd, boers, opportunist
groot rijbewijs is een vereist

‘’De autoritaire ijsmoeders’’
Karakter E4
Geheime Dienst

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

Prison Escape is een kwalitatief hoogstaande productie. Dit kunnen we alleen neerzetten met een toegewijd
en enthousiast team. Als we je welkom heten, dan word
je geacht op elk moment beschikbaar te zijn, zodat we
met een vast team kunnen bouwen aan een zo waardevol mogelijke ervaring voor de bezoeker Zet de data
alvast met potlood in je agenda!

CASTING &
REPETITITEDATA
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli

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

2. Als je al acteur bij Real Life Gaming bent, kun je
meteen aanmelden voor casting 2. Dit is de individuele ronde waarin er gekeken wordt hoe jij in je karakter
past. Deze vindt plaats op 18,19 of 20 juni. Op welke
datum en tijd we je welkom heten, is afhankelijk van
de personage je auditeert/ waarop we je graag zien.
Ben je door beide rondes, dan maak je deel uit van de
cast van Prison Escape Doetinchem en de Community
van Real Life Gaming. Gefeliciteerd! Je krijgt trainingen
in verschillende vaardigheden, interactief acteren en het
spel. Op 6 en 7 juli vindt er een repetitieweekend plaats
waarbij we overnachten. Deze repetities doen we met de
hele cast gezamenlijk.
Op 18,19,20 en 21 juli zijn er individuele gesprekken met
jou over het karakter die jij neer gaat zetten.

2019/2020
SPEELDATA

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

aug
sep
sep
okt
nov
nov
dec
jan

30,31 premiere
13, 14 start 1e seizoen
27,28
18,19
1,2
29,30
6,7
24,25 2020

Lees de informatie in het
nieuwsbericht goed door!

Meld je voor aan voor de casting
van Prison Escape Doetinchem!

reallifegaming.nl/nieuws

(sluitingsdatum is 7 juni 2019 )

AANMELDFORMULIER

