
CASTING CALL
GOOD COP BAD COP

VRIJDAG 19 
JULI 2019

De nieuwste productie van Real Life Gaming zoekt acteurs om een politiebureau 
in Steenbergen nieuw leven in te blazen.

MELD JE NU AAN VOOR DE CASTING OP 
19 JULI AANMELDFORMULIER 
(SLUITINGSDATUM IS 15 JULI)
Meld je hier aan voor de casting.

Zie jij het voor je om vooruit te lopen in de grootste innova-
tie in theater sinds de musical?
Lijkt het je geweldig om intiem, dicht op een groep, bezoe-
kers te laten genieten van je prachtige spel en bezoekers 
aan het denken te zetten? Ben je zelfstandig, klantgericht 
en een top improvisator? Wil jij bezoekers een ervaring ge-
ven waar ze nog jaren over napraten? Ben jij de juiste per-
soon voor deze job? Dan komen wij graag met je in contact. 

Good Cop/ Bad Cop is een real life game waarin de deelne-
mer wordt meegenomen in een oefendag op een politieaca-
demie in Steenbergen waar niet alles gaat zoals het hoort. 
Tijdens deze dag moet de deelnemer er achter komen wie 
van de begeleidende agenten corrupt is. Als acteur speel je 
een van deze twee agenten en is het jouw taak om de deel-
nemer mee te nemen in het verhaal en te begeleiden tijdens 
deze spannende ervaring. 

De casting De casting vindt plaats op 19 juli te Breda, aan 
de Nassausingel 26. (P.I. de Boschpoort).
Deze casting zal bestaan uit een spelopdracht met tekst, 
een improvisatieopdracht en een individueel gesprek. 

DE CASTING

Als je aangenomen wordt maak je deel uit van een poule 
waar GOOD COP/ BAD COP seizoen 1 mee gedraaid wordt. 
Je wordt aangenomen op een van de personages maar kan 
je eventueel ook worden getraind om beide rollen te kunnen 
vervullen. De game duurt 2.5 uur met een half uur afron-
ding en opbouw voor de volgende game. Per spel weekend 
(vrijdagavond, zaterdag en zondag) wordt verwacht dat je 
minimaal 2 dagen beschikbaar bent. Per dag kan de game 
1, 2, 3 of 4 keer gespeeld worden. Zodra een slot geboekt 
wordt, wordt dit aan jou en je mede-acteur doorgegeven 
wanneer je geselecteerd bent om deze game te draaien. 

Maar voor die tijd gaan we er voor zorgen dat jij en je 
mede-acteurs de game zelfstandig en succesvol kunnen 
draaien. Er zijn repetities waar de game wordt uitgelegd en 
jullie samenspel getraind wordt zodat jullie als een geoliede 
machine samenwerken en jullie zelfstandig de deelnemers 
een epische ervaring kunnen geven. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

LEES VOOR INSCHRIJVING 
DE CALL GOED DOOR

WAT WIJ ZOEKEN:

PERSONAGE 1   MAN, 30+
Autoritair - Gewelddadig - Intimiderend - Lomp

PERSONAGE 2   MAN, 25+
Kalm - Manipulatief - Ambitieus - Charismatisch
Rijbewijs B

Voor beide personages is het hebben van een 
BHV- en/of EHBO-diploma een pré. 
Voor personage 2 is een rijbewijs verplicht.

Voor meer informatie
over Good Cop Bad Cop
www.goodcopbadcop.nl

Voor meer informatie over het 
team achter GoodCopBadCop
www.reallifegaming.nl

Politie Het Bastion
Molenweg 52, 
4651 CM Steenbergen

SPEELDATA SEIZOEN 1 

4-5-6 Okt.

11-12-13 Okt.

18-19-20 Okt.

25-26-27 Okt.

1-2-3 Nov.

8-9-10 Nov.

15-16-17 Nov.

22-23-24 Nov.

29-30 Nov.

1 Dec.

6-7-8 Dec.

13-14-15 Dec.

20-21-22 Dec.

Zet de volgende data alvast met potlood in je agenda:

REPETITIEDATA

Dinsdag Avond

30 Juli

Kennismaking
met het team

Zaterdag

7 September

Repetitie

Zondag

22 September

Dry Run

https://reallifegaming.nl/join-the-community/#utm_source=Castingcall%20PE_DOE%20link%20naar%20formulier
https://goodcopbadcop.nl/
https://reallifegaming.nl/


CASTING CALL
GOOD COP BAD COP

Je wilt graag werken in een nieuwe vorm van 
entertainment: 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

HERKEN JIJ JEZELF IN DE VOLGENDE WAARDEN?

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.

Voor de castings zijn er geen vergoedingen. Voor de re-
petities worden de reiskosten vergoed. Deze bedragen € 
0,19 per kilometer op basis van de kortste route die Google 
Maps aangeeft wanneer je met de auto komt. Als je met het 
OV komt worden de gemaakte kosten vergoed gebaseerd op 
2e klas reizen. 

Tijdens de games zijn de verdiensten € 9,67 bruto per uur 
en ook hier worden de reiskosten vergoed. Wanneer je als 
ZZP-er wilt factureren bedraagt het tarief € 16,-. Per game 
wordt 3 uur uitbetaald. 

Als je 2 of meer dagen achter elkaar werkt en je niet in 
de omgeving van Steenbergen woont, word overnachting 
geregeld. 

VERGOEDING

Good Cop/ Bad Cop is de nieuwste productie van Real Life 
Gaming.
Real Life Gaming is een community- en netwerkorganisa-
tie die belevingen bouwt. We willen dat onze bezoeker een 
onvergetelijke tijd heeft. We willen het gevoel geven dat de 
bezoeker de hoofdrol speelt in zijn/haar eigen film. Real Life 
Gaming is een nieuwe vorm van entertainment. Dit zijn geen 
digitale games, geen eenvoudige bord- of kaartspellen, dit 
zijn grootse ervaringen in de échte wereld.

WIE ZIJN WIJ?

Real Life Gaming is uniek in zijn soort. Als acteur bij Good 
Cop/ Bad Cop ontwikkel je je kwaliteiten als acteur omdat 
elke game anders is door de input van de spelers. Jouw ver-
haal, je personage en jijzelf worden getest op een manier 
die nergens anders kan. Je maakt intiem, direct spel met 
de deelnemers en ontwikkelt je acteervaardigheden op zo’n 
manier dat je op elke situatie in kan spelen.

Daarnaast sta je aan de beginfase van een nieuwe pro-
ductie. Jouw input en inzet vertalen zich direct naar de 
productie. We bouwen deze productie met het team zodat 
de wereld weer een unieke ervaring rijker is. Als lid van de 
Good Cop/ Bad Cop poule kijken wij ieder seizoen waar de 
groeimogelijkheden voor jou liggen als medewerker van 
Real Life Gaming. Dat kan binnen deze producties zijn of 
binnen andere producties van Real Life Gaming.

WAT BIEDEN WIJ:

VRIJDAG 19 
JULI 2019

Voor meer informatie
over Good Cop Bad Cop
www.goodcopbadcop.nl

Voor meer informatie over het 
team achter GoodCopBadCop
www.reallifegaming.nl

Politie Het Bastion
Molenweg 52, 
4651 CM Steenbergen

MELD JE NU AAN VOOR DE CASTING OP 
19 JULI AANMELDFORMULIER 
(SLUITINGSDATUM IS 15 JULI)

LEES VOOR INSCHRIJVING 
DE CALL GOED DOOR

AANMELDFORMULIER 

https://goodcopbadcop.nl/
https://reallifegaming.nl/
https://reallifegaming.nl/join-the-community/#utm_source=Castingcall%20PE_DOE%20link%20naar%20formulier
https://reallifegaming.nl/join-the-community/#utm_source=Castingcall%20PE_DOE%20link%20naar%20formulier

