SPELERS GEZOCHT VOOR
NIEUWE VOORSTELLING
‘HOE IK TALENT VOOR HET
LEVEN KREEG’
EEN GROOTSE, THEATRALE ONTMOETING
VAN VERSCHILLENDE WERELDEN

Voor een nieuw theaterproject van theatergezelschap WAT WE DOEN samen met
het Amsterdams Andalusisch Orkest, George & Eran Producties, ICK Amsterdam en
Theater de Meervaart, zijn we op zoek naar mensen met een vluchtelingenachtergrond
(statushouders) die zin hebben om mee te spelen in de voorstelling ‘Hoe ik talent voor
het leven kreeg’.

HET VERHAAL

Rodaan al Galidi schreef over de 9 jaar die hij in een AZC zat
het veelgeprezen boek Hoe ik talent voor het leven kreeg. Een
indringend én humoristisch verhaal over Semmier Kariem, die
asiel aanvraagt in Nederland. Semmier droomt van een nieuw
leven, maar het AZC wordt voor hem een bijna magisch dorp
waar hij eindeloos wacht. Al Galidi geeft in Hoe ik talent voor
het leven kreeg op een rauwe en verrassend grappige manier een beeld van het asielbeleid en ook van de Nederlandse
samenleving.
‘Nederland had mij drie dingen geleerd: niet meer respect hebben voor Europa dan voorzichtigheid. Een nette leugen is beter
dan de rommelige waarheid. En ik kende nu het verschil tussen
een omafiets en een vrouwenfiets.’ – uit het boek Hoe ik talent
voor het leven kreeg
In deze kleurrijke, humoristische en indringende voorstelling
komen theater, muziek en dans samen in een groots opgezet
theaterspektakel. Een prachtige cast van acteurs en musici
samen met tientallen statushouders vertellen dit bijzondere
verhaal van Al Galidi in het theater. De gezelschappen WAT
WE DOEN, het Amsterdams Andalusisch Orkest, George &
Eran Producties en ICK Amsterdam bundelen hun krachten en
zetten het AZC als een dorp met eigen wetten en regels op het
toneel. Door de ogen van Semmier bezien, nemen de spelers
het publiek mee in de soms bizarre levens van de mensen die
er wonen en werken. Ze proberen vaak het goede voor zichzelf
en anderen te doen, maar raken soms hopeloos verstrikt in
het systeem.

WAT WE ZOEKEN

De voorstelling wordt gespeeld door 5 professionele acteurs
en 5 muzikanten. Wij zoeken op dit moment nog enthousiaste
deelnemers voor de ondersteunende spelersgroep.
We zoeken spelers die:
• amateurs zijn. Je hoeft dus geen acteer- of danservaring
te hebben
• Nederlands en/of Engels spreken
wonen in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Utrecht,
Den Haag en Leeuwarden
• niet bang zijn om op het podium te staan
• het leuk vinden om te bewegen
• zin hebben om voor langere tijd mee te doen aan dit
theaterproject
• het leuk vinden om samen te werken met een
verscheidenheid aan mensen

WAT BIEDEN WIJ JOU?

• Een vrijwilligersvergoeding (dit is belastingvrij)
• Langdurig contact met veel verschillende soorten mensen
en organisaties
• De kans om op het podium te staan in grote theaters
• De kans om mee te doen in de spelersgroep en te
bewegen/dansen
• Verschillende workshops op het gebied van theater en op
het gebied van werk in het algemeen
• De mogelijkheid je verhaal te vertellen aan duizenden
mensenachtergrond, gender en geslacht.

PERIODE

Start oktober/ november 2019 t/m half april 2020.
Dit is per stad verschillend.
13 februari is de première in de Stadsschouwburg in
Amsterdam. Van Februari - April 2020 is de tour langs
de grote schouwburgen in Nederland.
We zoeken mensen voor zijn drie spelersgroepen:
Groep A:
• Speelt alleen in hun eigen stad: Rotterdam,
Den Haag, Utrecht, Arnhem of Leeuwarden
• De spelers wonen in de stad waar ze spelen
• Aantal repetites +/- 10
- vooral in de avond, maximaal 3 uur.
Groep B:
• Speelt alleen in Amsterdam
• Spelers wonen in Amsterdam
• Aantal repetities: +/- 15
- Vooral in de avond (maximaal 3 uur)
- 1 keer in het weekend op een zondag
- In de week voor de première ook overdag
Groep C:
• Speelt alle voorstellingen mee en toert
mee door Nederland
• Spelers wonen in Amsterdam
• Aantal repetities: +/- 25 keer
- Vooral in de avond (maximaal 3 uur)
- 2 keer een weekend (zaterdag en zondag)
- In de week van de première ook overdag
Afhankelijk van jouw tijd en wensen bekijken
we in welke groep je het beste past.

AANMELDEN SELECTIEDAG

In september en oktober organiseren we selectiedagen
in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem
en Leeuwarden.
Heb je zin hebt om mee te spelen? Meld je dan aan via:

Aanmelden

