Gezocht:

danser/mimer
of
zanger/muzikant met acteertalent
(x/v/m stagiair of professional)
voor een professionele multidisciplinaire theatervoorstelling van
Het Houten Huis, Plan d- en Club Guy & Roni’s Poetic Disasters Club.
Heb je talent voor dans en emotioneel, fysiek spel?
Of ben je geschoold in zang, bespeel je een instrument en heb je talent voor fysiek
spel? Dan is dit misschien iets voor jou:
Beeldend muziektheater vol dans
Onze nieuwe, licht absurdistische voorstelling ‘Als het anders loopt’ speelt zich af in
een bewegend decor: een vervreemdende wachtkamer waar niemand wil zijn.
De meest uitlopende mensen verschijnen en verdwijnen. Ze zijn om verschillende
redenen verstrikt geraakt in het zorgsysteem. Met dans, fysiek spel, livemuziek, humor
en beeldende poëzie geven we vorm aan hun innerlijke strijd. Aan hun kwetsbaarheid,
schoonheid en kracht.
We spelen de voorstelling voor kinderen en volwassenen in midden- en grote zalen in
Nederland en een enkele keer in België.
Maquette decor

Samenwerking
De regie en het script zijn in handen van Elien van den Hoek (Het Houten Huis). De
choreografie wordt gedaan door Adam Peterson (Club Guy & Roni) en Andreas Denk
(Plan d-) i.s.m. Elien van den Hoek. Compositie en muziek maakt multi-instrumentalist
Radek Fedyk. Acteurs, dansers en spelers met en zonder fysieke of mentale beperking,
verbeelden een wereld vol tegenslag én hoop.
Planning
Vooronderzoek: juni, juli, sept 2022 (2 tot 15 dagen)
Repetitie: okt-dec 2022 (30 tot 45 dagen)
Speelperiode: januari 2023 t/m april 2023 (circa 40 dagen)
Ben je geïnteresseerd?
Dan horen we graag van je. Stuur uiterlijk 17 december een mail met cv naar info@
hethoutenhuis.org. Geef aan of je wel of niet een instrument bespeelt. De audities
vinden plaats in december 2021 en januari 2022.
Honorering in overeenstemming met CAO Toneel en Dans
Meer informatie
www.hethoutenhuis.org - www.plan-d.nl - www.clubguyandroni.nl/pdc
Bekijk andere voorstellingen van regisseur Elien van den Hoek
IK... eh ik — Ruimtevlucht — Muziek van Beneden — Hotel Perdu
Bekijk meer van Plan dPortfolio — Zeehelden — Buurmans keukenparade — Dagdonker
Bekijk meer van Adam Peterson
You’re Invited! (Solo Excerpt)

