
WAT WIJ ZOEKEN

‘DE PRIMA DONNA’S’

Rol B18 Vrouw, 20-40, bikkelhard, autoritair, beangstigend, 
klein spel, conservatief,  tattoo’s/piercings een pré.

Rol B16 Vrouw, 20-30, obsessief, breekbaar, naïef, 
wraakzuchtig.

Rol G7 Vrouw, 20-30, Hooligan, agressief, groot spel,
obsessief, verbaal zeer sterk, charismatisch,           
tattoo’s/piercings zijn een pré.

‘DE ERVAREN SHOTCALLERS’

Rol G8 Man, 50+, Natuurlijke autoriteit, emotioneel, kan
intimiderend spel neerzetten, grillig, kan koppige
ouderdom uitspelen, conservatief.

Rol G9 Man, 50+, Natuurlijke autoriteit, afgemeten, rationeel,
kan intimiderend maar rustig spel neerzetten, 
conservatief.

‘DE AMBITIEUZE JONGE HONDEN’

Rol G6 Man, 20-30, Zeer charismatisch, Don Juan, speels 
autoritair, manipulatief, ambitieus, natuurlijke leider.

Rol B15 Man, 20-40. Gesloten boek, rationeel,
onbetrouwbaar, onderhuids, intelligent.

Rol B17 Man, 20-40, bikkelhard, autoriteit, beangstigend,
klein spel, conservatief, tattoo’s/piercings een pré.

‘DE ONVERBIDDELIJKE DOORDRAMMERS’

Rol G2 Vrouw, 50+, Knus, moederlijk, fierce, natuurlijke
 autoriteit, recalcitrant

‘DE GROTE FYSIEKELINGEN’

Rol B5 Man, 25-50, lomp stevig- dom- autoriteit door
uiterlijk- loyaal

PRISON ESCAPE DOETINCHEM
ZOEKT ACTEURS M/V

De nieuwste productie van Real Life Gaming           zoekt 
acteurs om gedetineerden op te sluiten in Doetinchem. 

9, 10  en 11 januari 2020
(sluitingsdatum is 2 januari)
         .
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PRISON ESCAPE

Prison Escape is een unieke spelervaring waarin we de deelnemers het 
gevoel geven de hoofdrol te spelen in hun eigen gevangenisfilm of 
-serie. Met het doel: ontsnappen uit P.I.De Kruisberg in Doetinchem!
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.
Aan jou als acteur de taak om samen met je collega’s deze wereld 
immersief realistisch en theatraal te maken en de deelnemers onder te 
dompelen in een 3 uur durende beleving en door middel van spel en 
interactie helden van hen te maken!

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 alle data 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 & REPETITIEDATA

januari               9    1e castingronde
januari        10,11     2e castingronde

januari 12 groepsrepetitie nieuwe
 castleden

januari 16 rolbespreking
januari 19 groepsrepetitie

2020 SPEELDATA

18 januari avond meespelen als
deelnemer

28-29 februari

27-28 maart

3- 4 april
24-25 april

22-23 mei
29-30 mei

12-13 juni
26-27 juni

10-11 juli



9, 10  en 11 januari 2020
(sluitingsdatum is 2 januari)
         .

JOUW AANMELDING

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 te uploaden:

- 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 13 december weten of je geselecteerd bent en op welk 
moment op de dag je geselecteerd bent. 

DE CASTING

De casting vindt plaats in Doetinchem en bestaat uit twee rondes:
1. Acteer je op dit moment nog niet bij Real Life Gaming? Dan 

kan je je aanmelden voor casting 1. Hierna laten we je binnen 
24 uur weten of je uitgenodigd bent voor casting 2.

2. Als je al acteur bij Real Life Gaming bent, kun je je meteen 
aanmelden voor casting 2. Dit is de individuele ronde waarin 
gekeken wordt hoe jij in je karakter past.

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!
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De nieuwste productie van Real Life Gaming           zoekt 
acteurs om gedetineerden op te sluiten in Doetinchem. 

TIJDEN

De groepscasting van 9 januari van 
9:30 tot 12:00 en 
14:00 tot 16:30

De individuele casting van 10 en 11 januari zijn 
tussen 10:00 tot 22:00 uur waarbij je een slot van 
15 minuten krijgt toegewezen.

LOCATIE

De casting van 9 januari vindt plaats in 

P.I. de Kruisberg
Hogenslagweg 8
7009 CD Doetinchem

De castings van 10 en 11 januari vinden plaats in 

theater De Gruitpoort
Hofstraat 2
7001 CD Doetinchem



WAT BIEDEN WIJ?

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. 

9, 10  en 11 januari 2020
(sluitingsdatum is 2 januari)
         

HERKEN JIJ JEZELF IN DE VOLGENDE WAARDEN?

● 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.

● 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.

EEN TWEEDE FAMILIE

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.      
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VERGOEDING

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. 
Per heen= en terugreis wordt er een maximum van 50 km. 
vergoed.
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 € 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. 

MELD JE SNEL AAN!

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


