FIGUREREN VOOR DE CLUB
Hierbij richt ik me als voorzitter tot jullie met een bijzondere oproep. Op 15 en 16 september
aanstaande vindt er in het open luchttheater een heel bijzondere uitvoering plaats. In deze
uitvoering speelt het publiek ook een belangrijke rol. De organisatie zoekt hiervoor nog
figuranten, die als publiek willen fungeren. Van de uitvoering en het publiek worden
opnames gemaakt, die vervolgens permanent zullen worden vertoond in het nieuwe
muziektheater in Utrecht, op een vidiwall. De organisatie beloont iedere vrijwilliger met 40
euro per dag. De tennisclub heeft nauw kontakt met de organisatie en aangegeven, dat er bij
onze leden vast een heleboel mensen zijn, die als figurant op één of beide dagen wil
optreden. Als club zouden we dan die leden willen oproepen om hun “gage” van 40 euro te
doneren aan de club. Wanneer er op beide dagen 100 leden meedoen, verdienen we als club
8000 euro. Voor degenen, die bekend zijn met de begroting van de club zal duidelijk zijn, dat
dit voor ons HEEL VEEL geld is!
Het is wel een bijzonder muziekstuk, namelijk 4”33’ van de componist John Cage. Op de
eerste dag uitgevoerd door een pianist met orkest en op de tweede dag door een heavy
metal band:
http://www.youtube.com/watch?v=OovYr0w7BMA
Zowel de uitvoering als de opnames schijnen een bijzondere ervaring te zijn!
De opnamedag duurt wel van 10 tot circa 19 uur. Maar in overleg met de organisatie wordt
er die dag voor uitstekende catering, inclusief maaltijd gezorgd.
Onderstaand de details van de oproep en waar U zich aan moet melden – Uw
medewerking – met alvast namens het bestuur dank voor Uw inzet en medewerking!
(In het belang van de club mogen ook vrienden en kennissen meekomen!)
Voor een heel bijzonder muziekproject van beeldend kunstenaar Aernout Mik zijn wij op
zoek naar mensen die hieraan mee willen werken.
Het gaat hier niet alleen om figuratie. Iedereen maakt echt deel uit van de kunstfilm die er
gemaakt wordt en kan heel duidelijk in beeld komen.
Gedurende 2 dagen zal er een film gemaakt worden die uiteindelijk in de foyer van het
nieuwe muziekpaleis in Utrecht vertoond zal worden.
De opening van het muziektheater is in het najaar van 2013 en de kunstfilm zal hier
permanent te zien zijn.

Op de draaidagen wordt het stuk 4"33 van John Cage enkele keren opgevoerd. Dit stuk
bestaat uit 4 minuten en 33 seconde van stilte.
Het is een heel erg intense en bijzondere ervaring. Er wordt tijdens de opnames uiterste
concentratie vereist. Het gaat om de reactie die is af te lezen op de gezichten van het
publiek, dus van jullie. Ook gaat het om de momenten van het publiek voor en na de
voorstelling. Er worden ook nog enkele aparte scènes apart met jullie gefilmd.
De draaidagen:
Zaterdag 15 September: Op deze dag zal 4"33 worden opgevoerd door een kamerorkest
onder leiding van de bekende pianist en dirigent 'Reinbert de Leeuw' op de piano

Zondag 16 September: Op deze dag zal 4"33 worden opgevoerd door de succesvolle metal
band 'Textures'.
LET OP!!! Je kunt je voor beide dagen opgeven. Als het weer slecht is, worden de opnames
verplaatst naar 22 + 23 September.
- Opgeven kan dus voor 15+ 16 September. Maar ook voor 22 + 23 September! Geweldig als
je alle dagen beschikbaar bent.
Locatie:
De Lichtenberg
IJzerenmanweg 15
Weert
Aanwezig om: 10.00 uur (i.v.m. een heel strak schema is het van groot belang dat je op tijd
bent!!!)
Eindtijd: +- 19.00 uur (houd altijd rekening met een eventuele uitloop)
Vergoeding: 40,- Euro CASH uitbetaald op de set (dit is incl. reiskosten en per dag)
Je kunt vanaf 16 jaar meedoen. Maar: iedereen van 16 en 17 jaar dient samen met een
ouder te komen die op de set de Quitclaim kan ondertekenen.
NEEM EEN KOPIE MEE VAN JE PASPOORT (zonder paspoort kunnen we je niet uitbetalen)
Het worden 2 bijzondere dagen en uiteraard is er een heerlijke lunch aanwezig op de set.
Ben je beschikbaar en wil je mee doen aan dit bijzondere project?

Stuur ons een mail met:
- Naam
- Geboortedatum
- Recente foto (als wij in het bezit zijn van een recente foto, dan hoef je deze niet mee te
sturen)
- Telefoonnummer
- Beschikbaarheid op 15, 16, 22, 23 September : GEEF DUIDELIJK AAN WELKE DAGEN JE
BESCHIKBAAR BENT - EN HOE VEEL DAGEN JE WIL MEEDOEN.
Wij plannen je dan in, en je krijgt natuurlijk tegen die tijd nog een uitgebreide
bevestigingsmail van ons.
We hebben heel veel mensen nodig, dus weet je vrienden/familie/kennissen die dit leuk
zouden vinden? Stuur deze mail dan door en laat ze bovenstaande gegevens naar ons
mailen.
Iedereen tussen de 16 en de 80 jaar kan zich opgeven.
Graag alleen via de mail reageren. Mailen kan naar: annemarie@dutchcasting.nl

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Anne Marie
Booker Film en Televisie
----------------------------------------------------------Dutch Casting Agency*
Prins Hendrikkade 163 | 1011 TB Amsterdam
T. +31 (0)20 420 38 21 | F. +31 (0)20 626 44 43
annemarie@dutchcasting.nl | www.dutchcasting.nl

*subsidiary of Model Scouting Beheer
-----------------------------------------------------------

