
CASTING CALL (M)

Nassausingel 26 
4811 DG Breda

prisonescape.nl 
reallifegaming.nl 

Prison Escape Online zoekt creatieve makers en 
performers. Heb je ervaring en affiniteit met één van 
de volgende thema’s? 

Improvisatietheater
Trainingsacteren en doceren
Performen 
Spelbegeleiding 
(bijvoorbeeld Weerwolven van Wakkerdam)
Stemacteren
Sociale digitale computerspellen 
(World Of Warcraft / League of Legends).

Lees dan verder in de casting call en meld je aan!

ORGANISATIE / PRODUCTIE

Real Life Gaming maakt theatrale ervaringen waarin 
bezoekers de kans krijgen om de held te worden in hun 
eigen avontuur. Prison Escape Online is een beleving 
waarbij deelnemers thuis vanachter hun PC een gevan-
gene uit de Koepelgevangenis moeten bevrijden met 
een team van maximaal zeven vrienden, familieleden of 
collega’s. 

CASTING

Vanwege expansie van deze productie zijn we opzoek 
naar mannen die twee talen vloeiend beheersen. Dit 
kan zijn:

Nederlands & Engels 
Nederlands & Duits 

PRAKTISCHE RANDVOORWAARDEN

Je bent minimaal 3 dagen per week beschikbaar, 
van di t/m zo in Breda van september t/m 
december. 
Je bent beschikbaar voor twee opnamedagen op 9 
en 10 augustus OF 30 en 31 augustus. 
Je bent zzp’er.
Je bent woonachtig in de buurt van Breda (pré). Zo 
niet vragen we je om zoveel mogelijk te carpoolen.

WIJ BIEDEN

Eenmaal lid van ons team word je volledig klaar-
gestoomd voor onze producties! Met behulp van 
specialisten krijgen alle teamleden de ruimte om te 
groeien en zich te ontwikkelingen als heldenmaker. 
Je gaat levensechte belevingen creëren waarin je 
echt contact hebt met het publiek en uniek inspeelt 
op situaties om zo bij te dragen aan het maken van 
nieuwe, gelukkige helden!

We bieden een creatieve werkomgeving, waar colle-
ga’s elkaar inspireren en waar er ruimte is om ideeën 
te ontwikkelen. We waarderen open communicatie 
en een inclusieve cultuur binnen het team.

Als zzp-er kan er €16,- per gewerkt uur geschreven 
worden. Per gewerkte show kan er 40 minuten werk-
tijd geschreven worden. Reiskosten worden volledig 

vergoed tegen 0,19 ct per km of de werkelijke 
reiskosten met het OV. Een maaltijd wordt ver-
zorgd als je meer dan zes uur op een dag werkt. 

SLUITING 

Ben jij de nieuwe heldenmaker die wij zoeken? 
Meld je dan aan voor 30 juni. 

Maak een filmpje waarin je jezelf voorstelt in de twee 
talen die jij spreekt (NL + ENG of NL + DU) en stuur 
deze voor 30 juni op naar Marleen@reallifegaming.
com. Dan hoor je zo snel mogelijk of je wordt uitge-
nodigd voor de (online) casting gesprekken op 6 en 
7 juni. 

PRISON ESCAPE PRISON ESCAPE ONLINE

Meer Info Meer InfoBekijk Trailer Bekijk Trailer

INTERACTIEVE BELEVING

REAL LIFE GAMING ZOEKT

CREATIEVE MAKERS EN PERFORMERS

DURF JIJ HET AAN?
MELD JE DAN NU AAN
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http://Prisonescape.nl 
http://Reallifegaming.nl  
https://prisonescape.nl/breda/de-beleving/
https://prisonescape.nl/online/the-system/
https://www.youtube.com/watch?v=4X5yB0GT7s8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=IfWtYuFvHIQ

