Gezocht:

danser/acteur met fysieke beperking
(x/v/m, amateur 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 dansen of acteren, een fysieke beperking en een passie voor
beeldend muziektheater? Wil je samen met andere professionele performers een
multidisciplinaire voorstelling maken, om daarmee door het hele land op te treden
voor jeugd en volwassenen? Dan is dit misschien iets voor jou:
Beeldend muziektheater vol dans
We nemen het publiek mee naar een wereld vol grenzeloze verbeelding. Een plek waar
verdriet, schoonheid en humor samenvallen. Elke voorstelling is een zoektocht en een
uitnodiging om de imperfectie van het leven te omarmen.
Onze nieuwe, licht absurdistische voorstelling ‘KLEM’ speelt zich af in een
vervreemdende wachtkamer. De meest uitlopende mensen verschijnen en verdwijnen.
Ze zijn om verschillende redenen verstrikt geraakt in het zorgsysteem. Met humor,
uitdagende dans, livemuziek en wonderlijke beelden geven we vorm aan hun innerlijke
strijd. Aan hun kwetsbaarheid, schoonheid en kracht.
De regie is in handen van Elien van den Hoek (Het Houten Huis). De choreografie
wordt gedaan door Andreas Denk (Plan d-) en Adam Peterson (Club Guy & Roni).
Planning
Vooronderzoek
Voorjaar 2021 t/m voorjaar 2022 (5 tot 10 dagen)
Repetitieperiode
Zomer - najaar 2022 (Circa 40 repetitiedagen. In het begin werken we 2 à 3 dagen per
week, de laatste 2/3 weken, 5 dagen per week. Een gedeelte van de planning kan in
overleg worden gemaakt.)
Try-outs en première
Eind december 2022 in Groningen of Drachten.
Landelijke tour
Van dec 2022 t/m april 2023. (Circa 45-50 voorstellingen gespeeld door heel
Nederland en een aantal keer in België.
We spelen gemiddeld ongeveer 3 voorstellingen per week. Gedurende de
schoolvakanties 4 dagen per week (een enkele keer 5 dagen per week) en rond de
vakanties 2 tot 3 dagen per week.
De voorstelling speelt in de midden- en grote theaterzalen.
Lange termijn traject
Voor een aantal performers is deelname aan een langer traject mogelijk. Onder de
vleugels van Plan d- kun je doorgroeien tot lid van het uitvoerende team.
Ben je geïnteresseerd?
Dan horen we heel graag van je. Bel met Andreas Denk (Plan d-) 06 447 620 25 of
stuur een mail naar info@hethoutenhuis.org. We nemen altijd contact met je op.
De audities vinden plaats in het voorjaar.
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

