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ACTEUR (M) GEZOCHT!
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ORGANISATIE / PRODUCTIE

Prison Escape is normaliter een interactieve, drie uur 
durende locatie theatervoorstelling waarin deelnemers 
als doel hebben te ontsnappen uit een zwaarbewaakte 
gevangenis. 

Uit noodzaak is het nieuwe format Prison Escape 
Online geboren, omdat de live shows op dit moment 
niet geproduceerd kunnen worden. Prison Escape 
Online is een beleving waarbij deelnemers vanachter 
hun PC een gevangene uit de Koepelgevangenis moe-
ten bevrijden. Na deelname aan deze ervaring was het 
Turkse evenementenbedrijf EDDRA zo enthousiast dat 
zij Prison Escape Online willen aanbieden aan zakelijke 
klanten en particulieren in Turkije. Geproduceerd en 
gespeeld vanuit Nederland.  

VIDEO OPDRACHT

Wekt dit project je interesse? 
Stuur een video van circa 3 minuten voor 5 april naar 
peonline@reallifegaming.com. We casten voor de rol 
van Daan, een hacker die de deelnemers helpt om 
in te breken in het gevangenis beveiligingssysteem, 
Tom een multi-inzetbare rol die de stem van meerde-
re karakters speelt (voice acting). 

DURF JIJ HET AAN?
MELD JE DAN NU AAN

VANWEGE INTERNATIONALE 
EXPANSIE IS PRISON ESCAPE 
ONLINE OP ZOEK NAAR 
ACTEURS DIE VLOEIEND TURKS, 
NEDERLANDS EN ENGELS 
SPREKEN.   

<>

CASTING
Voor de realisatie van deze expansie zijn we op zoek 
naar mannelijke acteurs die: 

De Nederlandse, Engelse en Turkse taal 
goed beheersen.
Minimaal 3 dagen per week beschikbaar 
zijn van wo t/m zo. 
Leergierig en harde werkers zijn en inzet 
voor teamspirit en samenwerking tonen.
Kennis en/of belangstelling hebben in 
groepsdynamiek en spelstructuren.
Goed kunnen luisteren en inspelen op 
onverwachte situaties.
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Wij bieden een creatieve werkomgeving waarin team-
leden met hulp van specialisten de ruimte krijgen om 
te groeien. We waarderen open communicatie en een 
inclusieve, gezamenlijke cultuur binnen het team. 

Gebruik zowel de Nederlandse, Engelse als 
Turkse taal in je video.
Nederlands: Stel jezelf voor, vertel je naam, 
leeftijd, woonadres en hoe je naar Breda zou 
reizen (auto, fiets, ov).
Engels: (TOM) Spreek in de rol van bewaker 
een gedetineerde op drie manieren toe over 
dat hij niet op de gangen van de gevangenis 
mag lopen.
Turks: (DAAN) Vertel dat je plan mislukt en 
dat het team (de deelnemers) de leiding van 
je operatie moet overnemen.
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RANDVOORWAARDEN & DATA

De deadline van de casting is 6 april. Op 7 april zijn er 
casting gesprekken middels videobellen. Daarna dien je 
beschikbaar te zijn op donderdag en vrijdag en minimaal 
1 - 3 andere dagen per week, van woensdag t/m zon-
dag van 12:00 - 22:00 uur in Breda.

Pilotperiode van de productie is van 6 maart tot en met 
10 juni. Op dit moment kunnen we 210 voorstellingen 
van 40 minuten garanderen. Bij een succesvolle pilot 
wordt het project na de zomer verduurzaamd. 

Vergoedingen
Als zzp-er kan er €16,- per gewerkt uur geschreven 
worden. Middels de gage acteurs regeling krijg je een 
loon van €10,10 (bruto per uur). Per gewerkt spel kan 
er 40 minuten werktijd geschreven worden. Reiskosten 
worden volledig vergoed tegen 0,19 ct per km of de 
werkelijke reiskosten met het OV.
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http://www.prisonescape.nl
http://www.reallifegaming.nl
https://prisonescape.nl/breda/de-beleving/
https://www.youtube.com/watch?v=4X5yB0GT7s8&t=1s
https://prisonescape.nl/online/the-system/
https://www.youtube.com/watch?v=IfWtYuFvHIQ

