
RANDVOORWAARDEN & DATA
Je bent 100% beschikbaar op de volgende data (geen 
uitzonderingen mogelijk):
zo 19 juni - casting
vr 26 aug - training nieuwe acteurs
za 27 aug - training met alle acteurs

Alle speldata van het seizoen (vrijdag/zaterdagen):
september: 16 en 17, 30 (+ 1 okt)
oktober:  (30 sept +) 1, 14 en 15, 

  21 en 22, 28 en 29
november:   25 en 26
december: 2 en 3

Uiteraard staat er een vergoeding tegenover.

PRISONESCAPE.NL
REALLIFEGAMING.NL

PRODUCTIE
Prison Escape maakt ervaringen waarin bezoekers de 
kans krijgen om de held te worden in hun eigen 
gevangenisavontuur.
Tweehonderd deelnemers worden opgesloten in een 
echte gevangenis met als doel: ONTSNAPPEN!

Naast de deelnemers zijn er de bewakers en 
gedetineerden die gespeeld worden door 24 acteurs.

ROLLEN
Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar acteurs 
voor de volgende rollen:

● een pittige dame die opkomt voor 
vrouwenrechten,

● een alpha-man (stage-fighter)
Daarnaast zijn er ook nog  een aantal andere rollen te 
vervullen.

Neem mee in je motivatie waar je kwaliteiten liggen en 
in wat voor soort rol jij jezelf ziet.

CASTING
De casting zal plaatsvinden op locatie in Doetinchem 
op zondag 19 juni in twee blokken.
Ronde 1 is tussen 10:15 en 13:00.
Ronde 2 is tussen 14:30 en 17:00.
Tijdens de casting wordt gekeken naar samenspel, 
assertiviteit, theatraliteit en een bewustzijn van context, 
veiligheid en omgeving.

Goed om te weten. Er zal een voorselectie plaatsvinden 
wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen op de 
casting.

CASTING CALL    ACTEURS

DOETINCHEM
DURF JIJ HET AAN OM IN EEN GEVANGENIS TE WERKEN?

VAARDIGHEDEN
● Jij zet de klant op nummer 1
● Jij neemt verantwoordelijkheid in je 

voorbereiding en in jouw deel van het proces
● Ervaring hebben in podiumkunsten, 

trainingsacteren, game design of stagefighting 
is een pré

● Woonachtig in omgeving Doetinchem is een 
pré

WIL JIJ DAAR DEEL VAN UITMAKEN?

24 ACTEURS GEVEN 200 DEELNEMERS 3 UUR LANG EEN TOPERVARING

AANMELDEN?
Ben jij de nieuwe heldenmaker die wij zoeken en 100% 
beschikbaar?
Meld je dan aan voor woensdag 8 juni.

Stuur een mail naar casting@reallifegaming.com met de 
volgende dingen:
● Een recente profielfoto van jezelf (recent = 

afgelopen 4 maanden)
● Je recente CV
● Een motivatiebrief van maximaal 1 A4
● In wat voor rol(len) jij jezelf ziet

Zet in het onderwerp van je mail:
Castingaamelding PE Doetinchem

Je hoort uiterlijk 10 juni 17:00 of je op casting mag komen

Heldenmaker worden?

Trailer deelnemers

http://www.prisonescape.nl
http://www.reallifegaming.nl
https://www.youtube.com/watch?v=mP7QkYsz-_w
https://www.youtube.com/watch?v=L0VsTc8Z4sQ&ab_channel=PrisonEscape

