
Exïra audities'Casino de'muSiffi
Dans- en acteertalent gezocht

's-HERTOGENBOSCH - Stichting
Musical Den Bosch 800 brêngt in
juni 2O17 in samenwerking met
Theater aan de Parade lCasino
de musical - van opera tot Oe-
teldonk'. Inspiratiebron en thema
voor deze nieuwe muziekthea-
terproductie zijn de naderende
sloop en nieuwbouw van Thea-
ter aan de Parade en de 4O-jarige
historie van de schouwburg in
het huidige gebouw aan de Pa-
rade. De laatste audities voor de
dansgroep en enkele manneli jke
rollen vinden plaats op zondag
10 ju l i  2016. Aanmelden is nog
mogeli jk.

' 
Dansgroep (1,6-35 iaarp
Inmiddels zijn de meeste dragen-
de- en ondgrsteunende rollen in-
clusief het ênsemble grotendeels
ingevuld. De organisatie zoekt ech-
ter voor de dansgroep van 16-35
jaar (m/v) nog een aantal deelne-
mers. Kandidaten.voor deze dis-
cipline dansen graag, tonen inzet,
hebben enige ervaring en willen
hun talent onder professionele lei-
ding verder ontwikkelen.

Mannetiike acteurs (16-35 iaar)
Voor de invulling van enkele rollen
is nog ruimte voor mannelijke àc-
teurs in de leeftijd van 16-35 jaar.
'Ook deze kandidaten willen hun
talent onder professionele leiding

"'verder' ontwikkelen en hebben

toneelervaring op het gebied van
spel en zang.

Aairmelden
Geinteresseerden kunnen zich aan-
melden via irifo@ casinodemusical,
nl, Na aanmelding volgt verdere
informatie en de uitnodiging om te
auditeren op zondag 10 juli 2016,
Alle auditanten wordt verzocht om
vóór aanmelding kennis te nemen
van het repetitie- en speelschema
via www.musicaldenboschS0 0.n1.

') 'Casino de musical' Ís van I tot
' en met 18 juni 20L7 te zien Ín

Theater aan de Pqrade. Kaqrtgn
zijn te verkrijgen via theateraan-
deparade.nl, via Bosch Tícket op
0900 - 33 72 72 3 (lokaal taríefl
en aan de kassa,
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English
Summer School
's-HERTOGENBOSCH - Ook deze
zomer organiseert het Anglia Net-
work weer een English Summer
School op Het Stedelijk Gymnasium
aan het Mercatorplein 2 in's-Her-
togenbosch, In een week tijd geven
leerlingen van 7 tf.m 18 jaar een
'boost'aan hun Engels door middel
van een gevarieerd en qitgebreid
les- en activiteitenprogramma. Dit
jaar loopt het programma van 29
augustus t/m 2 september, Kijk
voor meer informatie op: www.an-
glia.nl of 0 165-590285.
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