
    PRISON ESCAPE ONLINE 
          ZOEKT ACTEURS! 

       
Prison Escape Online is een interactieve game die je vanuit je huiskamer kan beleven. 

Je gaat het gevangenissysteem kraken van Koepelgevangenis ‘de Boschpoort’ en komt live in 

verbinding met gedetineerden en bewakers. Door in gesprek te gaan met deze personen in de 

Koepel, het beveiligingssysteem te hacken samen met je handlangers én uitmuntend teamwork 

kun je de onschuldig vastzittende Y. Koblenko proberen te bevrijden. 

De klok tikt, er is geen tijd te verliezen… 

 
Prison Escape Online is een startende productie. Het wordt georganiseerd op de donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag. Als je je aanmeldt, ben je op ten minste 3 donderdagen, vrijdagen, 
zaterdagen  en zondagen per maand beschikbaar.  
We investeren in je om je het hacken (spelbegeleiding), spreken in meerdere stemmen 
(voice-acting) en speler voor de gast verder te ontwikkelen en eigen te maken in het Nederlands 
en het Engels.  
 
Voor deelname verwachten we dat je langskomt om karakter specifieke informatie die 
gegenereerd moet worden (foto / beeldopnames) op te nemen zodat deze gebruikt kan worden 
in de ervaring. Je ontvangt geen vergoeding voor de opname en bent bereid om een quitclaim te 
tekenen. 
 
Als je mee wilt doen aan het project dan verwachten we in ieder geval van je dat je volgende 
week dinsdag en / of woensdag, 22 en/ of  23 september, beschikbaar bent of je vrij kan maken. 
En dat je volgende week vrijdag en zaterdag beschikbaar bent of je vrij kan maken. 
 



Stuur voor  zondag  20  september a.s. 12:00 een korte motivatie (max ½ A4) naar 
Anne@reallifegaming.com. Motiveer specifiek waarom dit de rol van jouw keuze is, wat je 
aanspreekt aan productie en welke ervaring je hierin hebt en hoe dit raakt aan de gevraagde 
competenties. Voeg je c.v. toe.  
 
Om 18:00 krijg je te horen of je geselecteerd bent. Als dat zo is kan je maandag gebeld worden. 
Op basis van dit gesprek, c.v. en  motivatie wordt er een keuze gemaakt. Bij aanname is er 
dinsdag en .of woensdag een shoot en wordt je vrijdag ingeroosterd. 
 
 
WAT WIJ ZOEKEN 
 
CORONARICHTLIJNEN 
 
Deze productie is Coronaproof. Wij houden ons strikt  
aan de richtlijnen van het RIVM. Om het risico van  
verspreiding en mogelijk uitval van acteurs zo minimaal  
mogelijk te maken, zoeken wij acteurs die naast de  
personage-gebonden eigenschappen ook aan de volgende gezondheidseisen voldoen als ze 
werken:  
 
-geen snotneus,  
-geen hoesten, 
-geen onderliggende chronische ziektes,  
-laatste 1,5 week in thuisquarantaine gezeten of minder dan  10 mensen gezien. 
 
 
SPEELDATA 
 
Elke donderdag, vrijdag ,zaterdag en zondag,  op basis van verkochte slots, te beginnen met 
vrijdag 25 en zaterdag 26 september en vervolgens elke week tot en met week 52 van dit jaar. 
 
 
WAT WIJ BIEDEN 
Naast de unieke ontwikkelingsmogelijkheden en een warm nest, bieden wij een vergoeding aan 
van 10,18 euro per uur. Het ZZP-tarief is 16,- euro per uur. Per game werk je 40 minuten en krijg je 
40 minuten betaald.. 
De reiskosten kun je declareren als je twee of meer carpoolende collega’s meeneemt. De 
vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer conform de meest logische route volgens google 
maps.   



Yuri Koblenko 
De gevangene 
 

● Man 
● 25 - 40 jaar  
● Op het eerste gezicht vriendelijk en onschuldig 
● Als het erop aan komt manipulatief en agressief 

 
 
Kobleko is het middelpunt van Prison Escape Online: Het target wat de deelnemers 
uit de gevangenis moeten laten ontsnappen. De acteur staat live in contact met de 
spelers. Aan de hand van de keuzes van spelers gaat hij verschillende routes 
afleggen en acties uitvoeren. Een deel van deze scènes wordt van tevoren 
opgenomen.  
 
Karakter synopsis  
Koblenko is diep van binnen een lieve, zachtaardige man die onschuldig vast zit voor 
brandstichting, belastingfraude en dood door schuld. Maar na een mislukte 
ontsnappingspoging is hij gedrevener, agressiever en minder twijfelachtig dan 
voorheen.  
 
Yuri zit nog steeds vast door een mislukte investering in een de nachtclub Het 
Cabaret, die hij samen met zijn vriend Daan Christenhusz wilde opzetten. Daan, die 
wél schuldig is voor de delicten, probeert Yuri al enige tijd uit de gevangenis te 
krijgen, tevergeefs.  
 
Skills 

● Uitstekend improvisatievermogen 
● Communicatief sterk  
● Goed gevoel van tijd, locatie en verhaallijnen – in verband met overlappende 

games  
● Kan spelers motiveren/betrekken 

  



 
 
 
 

Daan Christenhusz (Blue)  
De Hacker 
 

● Man 
● 25 - 40 jaar  
● Control freak, onzeker, arrogant 
● Weet dit alles goed te verbergen door misplaatste zelfverzekerdheid 

 
Daan (ook wel Blue) is de hacker waarmee de spelers direct in contact komen 
wanneer ze de online omgeving betreden. De acteur zal de game zowel technisch 
als communicatief begeleiden door hacks uit te voeren en te altijd live in contact met 
de spelers te staan.  
 
Karakter synopsis 
Omdat de eerste poging om zijn vriend Yuri vrij te krijgen is mislukt heeft Daan nu 
een compleet plan van A tot Z uitgedacht. Dit uit zich in zelfverzekerdheid en 
arrogantie. Daan weet zeker dat zijn plan waterdicht is. Zijn zelfverzekerdheid en 
arrogantie slaan om wanneer zijn plan mislukt. Chaos neemt de overhand en Daan 
raakt in paniek. We zien dan een gestreste, bijna autistische Daan, die het niet 
aankan dat de realiteit afwijkt van zijn het beeld in zijn hoofd.  
 
Skills 

● Technisch vaardig  
● Sturing geven aan het spel en spelers motiveren/activeren 
● Communicatief sterk  
● Improvisatie vermogen  
● Storyteller 
● Goed met computers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tom Dodemars  
De informant – (Stem)Acteur 
 

● Man 
● 30 - 40 jaar  
● Kickt op zijn status 
● Op het eerste gezicht veel aanzien en macht 
● In de greep van Daan, hierdoor nerveus en naïef 

 
 

Tom is de bewaker waar Daan een dealtje mee heeft gesloten. Hij zal Yuri een eind 
op weg helpen. De rol van Tom is echter maar kort, omdat zijn acties hem al fataal 
worden in de proloog. Daarna wordt de acteur ingezet als stemacteur voor 6 
mannelijke rollen in de game. Dit geldt voor audio onder pre-record content en live 
telefoongesprekken met de spelers.  
 
 
Karakter synopsis 
Tom is een scherpe bewaker met als thuisbasis de centrale meldkamer.  
Vanaf de Centrale Meldkamer houdt hij alles en iedereen in de gaten. Inclusief zijn 
collega bewakers. Een deal met Tom is dus veel waard, en juist dit heeft Daan 
gefixt.  
 
Daan en Tom vertrouwen elkaar totaal niet, maar er is iets waardoor ze toch met 
elkaar verbonden zijn. Daan weet namelijk wel heel veel van Tom… Om zijn hoge 
functie in de gevangenis niet te verliezen besluit Tom Daan en Yuri te helpen. 
Meewerken aan een definitieve vrijlating zou hij nooit doen, maar hij wil Yuri zijn 
leven in de gevangenis wel iets makkelijker maken. Het gevoel van Tom dat hij Daan 
niet 100% kan vertrouwen blijkt te kloppen. Zijn deal met Daan wordt hem al snel 
fataal.  
 
 
Skills 

● Stemacteur: kan minimaal 6 verschillende stemmen  
● Kan rust en overzicht bewaren  
● Sterk improvisatievermogen binnen de context van de ervaring.  

 
 


