
CASTING CALL
PRISON ESCAPE BREDA
DE ROL

Dit vrouwelijke karakter regeert met harde hand. Ze 
heeft overal een beter en grappiger antwoord op 
dan jij, dat je meteen terug op je plek zet. Ze straalt 
een natuurlijke autoriteit uit en is niet bang om 
verbaal grenzen nèt over te gaan. Je zet een 
geweldige speech neer ten aanzien van 400 
gevangenen op een podium die jou als hun nieuwe 
“God” moeten gaan zien. Je weet hierin je intonatie 
en stem goed te gebruiken. Daarnaast geef je klein 
één op één spel waarin je de bezoeker een gevoel 
van spanning, gezag en sensatie mee kunt geven. 
Je weet precies de fine line te vinden tussen je rol 
uitspelen en de bezoeker het hierdoor naar zijn zin 
te maken en aan te zetten tot initiatief. 

             28 & 29 
      AUGUSTUS

                         AANMELDEN KAN 
                          T/M 21 AUGUSTUS

WIJ ZOEKEN ACTRICES DIE AAN DE VOLGENDE 
EISEN VOLDOEN

je hebt de castingleeftijd van een vrouw tussen de 30 
en 45 jaar. Je hebt een minimum lengte van 1,70 meter.
Je kan een krachtige uitstraling neerzetten: 
powervrouw, zakelijk, hard. Dit is een echte bitch, ook 
wel sluw en onderhuids.

Bij aanname ben je beschikbaar op  2,3 of 4 september 
(in overleg) in de avond  en 6 september van 09:00 tot 
12:00 voor het in game inwerken en repeteren.

Je bent de volgende speelweekenden volledig 
beschikbaar:

vrijdag 6 en zaterdag 7 september 2019
vrijdag 20 en zaterdag 21 september 2019
vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 2019
vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober 2019
vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober 2019
vrijdag 8 en zaterdag 9 november 2019
vrijdag 22 en zaterdag 23 november 2019
vrijdag 13 en zaterdag  14 december 2019
vrijdag 10 en zaterdag 11 januari 2020 
vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 2020
vrijdag 6 en zaterdag 7 maart 2020
vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2020
vrijdag 17 en zaterdag 18 april 2020
vrijdag 15 en zaterdag 16 mei 2020
vrijdag 19 en zaterdag 20 juni 2020
vrijdag 3 en zaterdag 4 juli 2020

Een spelweekend draait op vrijdag 2 en zaterdag 3 
games. Werktijden zijn vrijdags van 13:00-22:00 en 
zaterdag 09:00- 22:00. 

     

OVER DE CASTING

De castings voor deze rol binnen Prison Escape 
Breda vinden plaats op 28 & 29 augustus van 19:00 
tot 22:00  Je kunt bij je aanmelding aangeven of je 
een voorkeur hebt. We kunnen geen garantie ge- 
ven, maar wij houden er zo veel mogelijk rekening 
mee. De casting begint met een groepscasting 
waarna er nog naar ieder individueel gekeken 
wordt. Als je wordt uitgenodigd voor de casting 
krijg je van ons te horen op welk tijdstip je welkom 
bent.

Locatie: P.I. De Boschpoort, Nassausingel 26, Breda.

       Voor meer informatie      Voor meer informatie over P.I. de Boschpoort
       over Prison Escape      het team achter Prison Escape Nassausingel 26
       www.prisonescape.nl      www.reallifegaming.nl 4811 DG Breda

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


CASTING CALL
PRISON ESCAPE BREDA

OVER PRISON ESCAPE

Prison Escape is een unieke spelervaring waar 400 
deelnemers worden opgesloten in P.I. de 
Boschpoort in Breda voor een drie uur durende 
interactieve beleving. Het doel: ontsnappen! 

Dat is echter niet zo gemakkelijk in deze koepel- 
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 om zo aan de waardevolle 
informatie en handel te komen, die ze slim zullen 
moeten inzetten om een ontsnappingspoging te 
kunnen wagen.

Drie uur lang creëren de acteurs van Prison Escape 
een uniek universum waarin deelnemers tijd en 
ruimte vergeten en het gevoel hebben de hoofdrol 
te spelen in hun eigen gevangenisfilm, Samen 
maken de acteurs een levende gevangenisge- 
meenschap en maken zij van iedere bezoeker een 
held in zijn eigen beleving.

             28 & 29 
      AUGUSTUS

                         AANMELDEN KAN 
                         T/M 21 AUGUSTUS

WAT BIEDEN WIJ?

Je krijgt een unieke rol in een unieke productie. Dit zal je 
bekendheid geven, want jij krijgt een prominente rol in de 
marketingcampagne van Prison Escape Breda!

Je komt te werken in een dynamische werkomgeving. Tijdens 
de game ben je onderdeel van een team van 80 acteurs die 
als missie hebben om 3 uur lang een epische beleving voor 
de spelers neer te zetten en helden te maken. De vergoeding 
bedraagt € 9,67 per uur + reiskostenvergoeding. Op 
ZZP-basis is dit € 16,00 excl. btw. Reiskosten worden vergoed 
(Dit geldt echter niet voor de casting).  Bij commitment voor 
minimaal een jaar is er een mogelijkheid voor buy out voor 
foto's, eigen pagina, trailers, aanwezigheid op officiële 
gelegenheid, etc. 
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. 

         HERKEN JIJ JEZELF OM DE VOLGENDE SPEERPUNTEN?

● Je bent bereid om te leren werken in een nieuwe 
entertainmentvorm: Real Life Gaming.

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

● Je handelt daar naar en laat dit zien in je werk. Je kunt 
omgaan met weerstand en dit omzetten naar motivatie.
 

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

● Je hebt haarfijn door wat er om je heen gebeurd en hebt 
daarin besef van veiligheid.

● Je neemt verantwoordelijkheid in je voorbereiding en in 
jouw deel van het proces.

● Je kent de balans tussen grappen en grollen met je 
collega’s en professioneel hard werken.

MELD JE NU AAN VOOR DE CASTING OP
28 & 29 AUGUSTUS

(SLUITINGSDATUM IS 21 AUGUSTUS)

       Voor meer informatie      Voor meer informatie over P.I. de Boschpoort
       over Prison Escape      het team achter Prison Escape Nassausingel 26
       www.prisonescape.nl      www.reallifegaming.nl 4811 DG Breda

    AANMELDFORMULIER

http://www.prisonescape.nl
http://www.reallifegaming.nl
https://reallifegaming.nl/join-the-community/

