Vacature – Ensemblemusici voor muziektheaterproject
Theatergroep SubSub uit Almere produceert dit seizoen in samenwerking met Festival Who’s Next de
voorstelling “Op Drift!”. Het stuk wordt geschreven door Yvo Nafzger en geregisseerd door Esther
Bolte. De muziek wordt speciaal voor de voorstelling gecomponeerd door een nog nader te bepalen
componist.
Het verhaal gaat over twee meiden met veel talent en passie voor muziek en dans. Ze komen op het
punt dat ze keuzes moeten maken over wat ze op willen geven om de top te bereiken. Het is een
multidisciplinaire voorstelling met acteurs, musici, dansers en rappers.
Voor dit muziektheaterproject zijn we op zoek naar:
ENSEMBLEMUSICI tussen de 15 - 25 jaar – vrije bezetting (ieder instrument is welkom)
Wat wordt er van je verwacht?
- Spelniveau: goed beheersing van je instrument en goed noten kunnen lezen
- Grote mate van flexibiliteit
- Gevoel voor improvisatie
- Leuk vinden om met scholieren te werken
Audities: vrijdagavond 17 november 2017
Tijdens de auditie speel je een solostuk naar keuze.
Repetities en concerten:
Het project is onderverdeeld in drie presentaties:
- 1 december 2017 – Nacht van de Kamermuziek
Repetities n.t.b. De uitvoering is ’s avonds.
- 20 februari 2018 -Who’s Next festival
Ter voorbereiding zijn er twee repetities met scholieren in januari en/of februari 2018. De generale is
op dinsdagmiddag 20 februari en uitvoering om 20:00 uur.
- 4 t/m 21 april – 19 voorstellingen
We spelen 10 avondvoorstellingen, 1 matinee voorstelling op zondag en 8 schoolvoorstellingen die
doordeweeks overdag plaatsvinden. Speeldagen zijn variërend op de woensdag t/m zondag.
Voor de voorbereiding op de voorstellingen worden repetitiemomenten ingepland in de maanden
februari t/m maart. Daarnaast zijn vaste data:
26, 27 en 28 februari van 10:00 – 17:00
10 en 11 maart van 10:00 – 17:00
24 en 25 maart van 10:00 – 17:00 (montage)
29 maart van 19:00 – 22:00 (montage)
31 maart en 1 april van 10:00 – 17:00 (montage)
Inschrijven
Heb je zin om serieus met je instrument bezig te zijn, te spelen en te leren bij een professionele
theatergroep? Meld je dan nu aan voor de auditie via www.subsub.nl.

Meer informatie over Theatergroep SubSub vind je op www.subsub.nl en over Who’s Next op
www.whos-next.nl

