Veerstraat 8,
1211 HK Hilversum

DAPHNEBRUINEBERG
PRODUCTIONS

T: 06-49 62 46 73
E: productions@bruineberg.nl
E: boekingen@bruineberg.nl

ALGEMENE INFORMATIE:
Beste auditant,
Bedankt voor jouw interesse in de productie The Wiz! Bij deze willen we je uitnodigen om
auditie te komen doen op zaterdag 8 december en/of donderdag 10 januari in Alphen aan
den Rijn.
Deelname aan de auditie is definitief na ontvangst van de audititiebijdrage van €10,- op
NL94ABNA0456589023 t.n.v. Daphne Bruineberg Productions. Hierna ontvang je het
auditiemateriaal en informatie over de locatie.
Bij Daphne Bruineberg Productions is de auditie geen standaard situatie waarin een paar
enge mensen achter een tafel je aan zitten te staren. Wij zijn ontzettend benieuwd naar wat
jij kan zodat wij je op een geschikte plek binnen de productie kunnen plaatsen. In principe
wordt elke auditant toegelaten tot het ensemble, tenzij er meer auditanten zijn dan deze
productie toelaat.
Voorbereiding auditie:
- Zorg dat je je voorbereid volgens het auditiemateriaal
Dat betekent: tekst uit je hoofd en weten wat je zingt/zegt
- Trek sportieve (dans)kleding aan
- Neem een flesje water mee
- Vergeet je goede humeur niet!
Wat kun je verwachten:
Een gemoedelijke, gezellige sfeer is belangrijk binnen de projecten van Daphne Bruineberg
Productions, maar de productie komt er niet zonder discipline en hard werken. Naast deze
focus tijdens de repetitie, wordt een goede voorbereiding van elke deelnemer verwacht.
Omdat de tijd van repeteren slechts beperkt is moeten we deze optimaal benutten. Dat
betekent dat je met gekende teksten in de repetitie komt en dat je thuis alvast nadenkt over
de interpretatie van jouw zang en teksten. Dans wordt je aangeleerd, maar oefen je thuis tot
je het kunt dromen. Alleen op deze manier kunnen we elkaar naar een hoger niveau tillen.
Repetities:
- Locatie: n.t.b.
- Elke donderdagavond
- Van 19.00-22.00u. (Later in het jaar kan het uitlopen tot uiterlijk 23.00u)
- Uitgezonderd schoolvakanties
- 2 repetitieweekenden. Afwezigheid is alleen bij hoge uitzondering mogelijk.
- Het repetitieschema ontvang je bij de auditieavond
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Voorstellingen:
- in Theater Castellum, Alphen aan den Rijn
- 2 en 3 november 2019, grote zaal.
- 2 voorstellingen
Deelnemersbijdrage:
Jan 2019 t/m begin nov 2019 = 8,5 maanden
Tot en met 20 jaar:
€437,50 (± €2,50 per uur!)
Vanaf 21 jaar:
€527,50 (± €3,- per uur!)

Vrijgesteld van BTW
inclusief 21% BTW

De deelnemersbijdrage kunnen we zo laag houden als iedereen ook buiten de repetities een
bijdrage levert. Het decor, de kleding, de sponsoring, maar ook de promotieactiviteiten
kunnen we nog succesvoller maken als iedereen hier aan meedenkt en –helpt!
Wat krijg je voor deze bijdrage?
- Gebruik van het officiële studiemateriaal van The Wiz
- 3 a 4 uur repetitie per week
- 4 repetitie dagen in het weekend.
* analyse/verdieping van je rol
* training stage-presence
* aanleren van technische vaardigheden op gebied van zang, dans en spel
- Professionele begeleiding voor o.a.:
* Regie, muziek, choreografie, licht- en geluidstechniek, decor.
- Live band als muzikale ondersteuning tijdens de voorstelling
Deze kosten zijn niet bij de bijdrage inbegrepen, o.a.:
Reiskosten – (delen van) Kostuum passend bij je personage(s) - Basis kleding, als
bijvoorbeeld netpanty’s, witte/zwarte basiskleding/schoenen/tapschoenen - een gezellige
cast-uitje - een borrel na de repetitie - dvd van de voorstelling - CD met foto’s van de
voorstelling - The WIz-sweater – etc

NB: ben je nog geen 18 jaar, laat deze
brief dan ook aan je ouders/verzorgers lezen

Tot snel!
Het DBP-Team
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