
Studio ORKA & hetpaleis zoeken 
jonge spelers voor de tournee van 
Craquelé
Momenteel toert Craquelé, de nieuwe voorstelling van Studio ORKA & hetpaleis in coproductie met The-
ater Antigone in Vlaanderen. Voor de zomertournee zoeken we nog nieuwe kinderen om de bestaande 
cast af te lossen. In deze voorstelling speel je de jongere versie van de spelers. Enige fysieke gelijkenis is 
dus belangrijk. 

Woon je in regio Antwerpen of Gent, spreek je vlot Nederlands en lijk je op één van deze acteurs? Stuur 
dan voor 10 maart een mail naar educatie@hetpaleis.be. De auditie vindt plaats op 17 maart in 
hetpaleis, Theaterplein Antwerpen.
Concreet zijn we op zoek naar volgende personages. 

1. Renee

- Je lijkt op Robrecht Vanden Thoren (eerder klein en slank van 
gestalte)
- Je speelt een  jongen van 6 jaar of een jongen van 10 jaar* 

2. Dinsdag

- Je lijkt op Titus De Voogdt (eerder slank en klein van gestalte)                                   

- Je speelt een jongen van 6 jaar* 

3. Stella

- Je lijkt op Ilse De Koe. 

- Je speelt een meisje van 6 jaar* 

- Je kan een flic flac of radslag
 
- Je hebt lang haar 

* Je mag jonger/ouder zijn maar kan voor deze leeftijd doorgaan.

Audities

Eerste ronde: 
 zondag 17.03.19 van 13u30 tot 15u en van 15u30 tot 17u in hetpaleis. 

Tweede ronde: 
 Zaterdag 23.03.19 van 10 tot 15u in hetpaleis.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze auditie?

 - stuur een foto van jezelf in je dagdagelijkse outfit, van kop tot teen mee

 - je naam, geboortedatum, geboorteplaats, hobby’s, je grootte en waarom je wil deelnemen

Je hoeft totaal geen theaterervaring te hebben. We zijn op zoek naar speelvogels.
Stuur een mailtje naar educatie@hetpaleis.be voor 10 maart.  Vervolgens krijg je via mail te horen of je 
geselecteerd bent voor de audities.

Praktisch

De audities  gaan door in hetpaleis, Meistraat 2, 2000 Antwerpen.
Als je wil meedoen aan de audities moet je beschikbaar zijn in volgende periodes:

 Eerste speelperiode: ‘s Hertogenbosch: 1 t.e.m. 4 en 7 t.e.m. 10 augustus 2019 (repetitie 31 juli +   
nog enkele te bepalen dagen in juni).

 Tweede speelperiode GENK: 25 sept + 27 t.e.m. 29 sept + 2 okt. + 4 t.e.m. 6 okt. 2019

Uiteraard gebeurt dit in overleg met je school. De voorstellingen vallen telkens op donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag. Studio ORKA volgt de wetgeving inzake kinderarbeid en regelt alle vergunningen 
van de scholen. 
Tijdens de speelreeks zal er steeds voor vervoer gezorgd worden voor de spelers. Indien nodig kunnen 
kinderen blijven slapen op locatie onder begeleiding van een coach. Alles wordt tot in de puntjes gere-
geld zodat ouders de kinderen met een gerust hart op tournee kunnen laten vertrekken. 


