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's-HERTOGENBOSCH
- Stichting
MusicalDen Bosch800 brêngt in
juni 2O17 in samenwerking met
Theater aan de Parade lCasino
de musical - van opera tot Oeteldonk'.Inspiratiebronen thema
voor deze nieuwe muziektheaterproductie zijn de naderende
sloop en nieuwbouw van Theater aan de Paradeen de 4O-jarige
historie van de schouwburg in
het huidige gebouw aan de Parade. De laatste audities voor de
dansgroepen enkele mannelijke
rollen vinden plaats op zondag
10 juli 2 0 1 6 . A anm eldenis n o g
mogelijk.

toneelervaringop het gebied van
spel en zang.
Aairmelden
Geinteresseerden
kunnenzich aanmeldenvia irifo@casinodemusical,
nl, Na aanmelding volgt verdere
informatie en de uitnodigingom te
auditerenop zondag10 juli 2016,
Alle auditantenwordt verzochtom
vóór aanmeldingkennis te nemen
van het repetitie- en speelschema
via www.musicaldenboschS0
0.n1.

') 'Casinode musical' Ís van I tot
' en met 18 juni 20L7 te zien Ín
Theater aan de Pqrade.Kaqrtgn
zijn te verkrijgen via theateraandeparade.nl,via BoschTícket op
Dansgroep (1,6-35iaarp
'
Inmiddels zijn de meestedragen0900 - 33 72 72 3 (lokaal taríefl
en aan de kassa,
de- en ondgrsteunenderollen inclusief het ênsemble grotendeels
ingevuld.De organisatiezoekt echter voor de dansgroepvan 16-35
jaar (m/v) nog een aantal deelnemers. Kandidaten.voordeze discipline dansengraag,tonen inzet,
hebben enige ervaring en willen
hun talent onder professioneleleiding verder ontwikkelen.
Mannetiike acteurs (16-35 iaar)
Voor de invulling van enkele rollen
is nog ruimte voor mannelijkeàcteurs in de leeftijd van 16-35 jaar.
'Ook deze kandidaten willen hun
talent onder professioneleleiding
"'verder' ontwikkelen en hebben
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English
SummerSchool
's-HERTOGENBOSCH
- Ook deze
zomer organiseerthet Anglia Network weer een English Summer
Schoolop Het StedelijkGymnasium
aan het Mercatorplein2 in's-Hertogenbosch,In eenweek tijd geven
leerlingen van 7 tf.m 18 jaar een
'boost'aanhun Engelsdoor middel
van een gevarieerden qitgebreid
les- en activiteitenprogramma.Dit
jaar loopt het programma van 29
augustus t/m 2 september, Kijk
voor meer informatie op: www.anglia.nlof 0 165-590285.

