
Camerata Productions vzw zoekt…  
 

Jonge acteurs (m,v,x) 
 

Camerata Productions vzw is een Belgische non-profit producent van theaterstukken, musicals, 
concerten, (kort-)films en live events in de driehoek Gent, Brussel & Antwerpen, werkende vanuit regio 
Dendermonde-Buggenhout. Daarnaast overvleugelt de groep de scholenwerking "Camerata School 
Productions", het audiovisueel collectief "Telephant Productions", het investeringsfonds “Partner in 
Cultuur” en de webshop “Theaterfreak.be.  
 

Voor de creatie en eerste speelreeks van de educatieve toneelvoorstelling “Othello” zoeken we naar 
jong ogende acteurs tussen de 16 en 21 jaar. Leuke, enthousiaste spelers met de nodige „goesting‟ 
om het verschil te maken binnen een organisatie met bovenlokaal karakter. 
 

 
ANAÏS:  Een voorbeeldige studente die altijd haar best wil doen, maar evengoed altijd klaar is 
(V, 18-19j)  voor een feestje. Ze heeft al een tijdje een relatie met Joren. Dit was in het begin een 

beetje raar aangezien ze daarvoor wat had met zijn beste vriend, Bram.  
 
PAULINE: De vriendin van Bram, zo heeft ze Anaïs en Joren leren kennen. Sindsdien zijn zij en 
(V, 18-19j)  Anaïs beste vriendinnen. Ze heeft soms zin om de jongens te laten liggen en te chillen 

met haar vriendinnen.  
 
JOREN:  Beste vriend van Bram, waarmee hij samen in een basketbalploeg zit. Joren haalt niet  
(M, 18-19j)   de beste punten op school maar laat dit niet aan zijn hart komen. Hij is samen met 

Anaïs en voelt zich zeer goed in de relatie.  
 
BRAM:  Een allemansvriend en levensgenieter, in een relatie met Pauline en de beste vriend 
(M, 18-19j) van Joren. Op de middelbare school heeft hij een relatie gehad met Anaïs, daarna 

bleven ze goede vrienden. Ondanks er niet echt mee bezig te zijn behaalt hij goede 
punten op school. 

  
PERIODE: 
De voorstellingen spelen OVERDAG op donderdag 23 maart, dinsdag 28 maart, donderdag 30 maart 
en vrijdag 31 maart 2023. Op vrijdag 31 maart is er ook een avondvoorstelling. 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 2023 (20/2 

tot 26/2/2023). Nadien gaan de repetities voornamelijk door in avondritme. 
 
CASTING: 
Voor deze rol wordt een voorselectie gemaakt op basis van CV. Daarna wordt er op zondag 18 
september 2022 een verkennend gesprek en proeflezing met de regisseur gehouden. 
 
AANMELDEN OF MEER INFO: 
Hopelijk mogen we jou binnenkort verwelkomen in onze grote groep Cameraten. Twijfel je aan je 
ambitie of je talent? Zeer welkom, wij twijfelen elke dag! Aarzel je over iets inhoudelijk? Een vraag 
leidt altijd tot een antwoord! Voor vragen stuur je een mailtje naar info@camerata-productions.be of 
PM je ons via de socials. Aanmelden voor deze casting kan via https://forms.gle/K1RDEyk4LTv56JPXA 
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