
Camerata Productions vzw zoekt…  
 

Jonge acteurs en actrice 
 

Ben jij tussen de 16 en 20 jaar? Ben jij gebeten door de theatermicrobe? Heb jij 
ongelooflijke theaterskilss? Kan jij een theaterpubliek verwonderen met één blik van je 
ogen? Heb je de “goesting” om een eductief theaterstuk mee vorm te geven? Dan ben jij 
dé persoon die we zoeken! 
 

 
INFO: 
Camerata Productions vzw is een multidisciplinaire culturele organisatie die sinds haar ontstaan tal 
van projecten heeft geproduceerd, gecreëerd en geëxploiteerd. Zo maakte de groep reeds theater, 
musical, concerten, kortfilms, webreeksen en live events. Voor de herneming van de multimediale 
theatervoorstelling “Wit Satijn”, die zich afspeelt in de leefwereld van jongeren gaat Camerata 
Productions vzw op zoek naar jong ogende acteurs tussen de 16 en 20 jaar. 
 
LIESELOT: Een jong, spontaan meisje. Lieselot heeft een warme persoonlijkheid met een hoog 
(V, 12-13j)  “je m’en fous” gehalte dat eerlijkheid en vriendschap uitstraalt.  
  
JONAS:  Een verlegen en onhandige jongen. Hij is al vanaf de lagere school innig bevriend met 
(M, 12-13j) Sebastien, waarop hij stiekem verliefd is. Met zijn timide houding is Jonas ook op 

school een gemakkelijk slachtoffer voor pesters. 
 
SEBASTIEN: Een onzekere jongen die al jaren goed bevriend is met Jonas. Eens op de secundaire 
(M, 12-13j) school wilt hij er echter alles aan doen om te behoren tot de groep van de coole 

gasten. 
  
PERIODE: 
De voorstellingen spelen OVERDAG op dinsdag 20 april 2021, woensdag 21 april 2021, donderdag 22 
april 2021 en ’S AVONDS op zaterdag 24 april 2021. Gelieve je enkel aan te melden wanneer dit kan 
voor jouw agenda en dit past binnen andere (school-)verplichtingen. 
 
BELANGRIJK! Voor deze productie wordt er overdag gerepeteerd in de krokusvakantie 2021 (13/2 

tot 19/2/2021). Nadien gaan de repetities voornamelijk door in de weekends. 
 
AUDITIES: 
Voor deze rol wordt een voorselectie gemaakt op basis van CV of op basis van een eerdere casting 
binnen de Camerata groep. Daarna wordt een verkennend gesprek en proeflezing met de regisseur 
gehouden. 
 
AANMELDEN OF MEER INFO: 
Stuur een mailtje naar info@camerata-productions.be  
 


