
GEZOCHT ACTEURS (M/V/X)

TEN Producties is een jeugdtheatergezelschap uit 
Zwolle. Wij maken voorstellingen voor jongeren en 
jong-volwassenen. Voor de productie I Am Hope is 

TEN op zoek naar drie acteurs.

I Am Hope is een klassenvoorstelling over klimaatverandering en de toenemende druk op 
jongeren om onze planeet te redden. 

Drie nogal corporate uitziende types komen het klaslokaal binnen op zoek naar iemand die 
beroemd wil worden. Megaberoemd. Gigaberoemd. Beroemdste persoon op aarde.
Malala is passé, Greta is uit. Nu is het tijd voor een nieuwe jongere die het gezicht gaat 
worden van verandering. Het gezicht van de toekomst. Het gezicht van Hope.
Wat volgt is een hele gelikte presentatie, half TED-talk, half The Voice. Maar al gauw 
blijken de drie woordvoerders ieder een verborgen agenda te hebben. Ze werken voor een 
olieraffinaderij en blijken het helemaal niet goed voor te hebben met het klimaat. 
Langzaam brokkelt de drie-eenheid uit elkaar terwijl de klas steeds meer een gezamenlijk 
front zal gaan vormen.

De tekst voor I Am Hope wordt geschreven door Daan Windhorst en geregisseerd door 
Abdel Daoudi. Repetities vinden overdag plaats in Den Haag danwel Zwolle.

De voorstelling gaat altijd gepaard met een nagesprek die de acteurs zelf leiden. Wij 
spelen overwegend voor VMBO en MBO. Ervaring met spelen op scholen is een pre. 

Onze doelgroep is divers en wij vinden het belangrijk dat zij zichzelf gerepresenteerd zien 
in onze voorstellingen.

Voor I Am Hope is TEN op zoek naar 3 acteurs

Voorwaarden:
- Je bent (recentelijk) afgestudeerd aan een HBO acteursopleiding
- Je hebt affiniteit met het thema klimaat en duurzaamheid
- Je deinst niet terug om in gesprek te gaan met (stellige) jongeren
- Je ben bereid om vroeg op te staan en (zelfstandig) te reizen door heel Nederland
- Je bent tussen de 21 en 35 jaar oud

De repetitieperiode is van 20 oktober t/m 22 november. Première vindt plaats op 23 
november 2021. Speelperiode loopt van 23 november tot en met juli 2022 (onder 
schooltijd). Wij werken voor de repetitieperiode met een passende projectprijs en een 
dagprijs voor de speeldagen.

Herken je je in deze oproep? De eerste selectie vindt plaats op basis van CV en motivatie. 
Stuur deze voor 7 mei naar artistiek leider Corien Feikens (corien@tenproducties.nl). 
Als je past in het profiel dat we zoeken, nodigen we je uit voor een auditie op 14 mei in 
Zwolle. De auditie verloopt volgens de richtlijnen van het RIVM.
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