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AANMELDINGSFORMULIER 
 Productie Muziektheater Langstraat 2018/2019 

Voorstellingen op 16 en 17 november 2019 
 

Wil je meedoen aan de nieuwe productie van Muziektheater Langstraat? Geef je dan snel op!  Vul je gegevens 
in en stuur het ondertekende formulier per mail aan muziektheaterlangstraat@hotmail.com of per post aan 
‘Muziektheater Langstraat’, Grotestraat 9, 5141 JM te Waalwijk.  
Overige info: Facebook Pagina: Muziektheater Langstraat 
 

Mijn gegevens 
Naam:   ………………………………………………………………………………….. 
Straat:    ………………………………………………………………………………….. 
Postcode:  ………………………………………………………………………………….. 
Woonplaats:   ………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoon:   ………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:    ………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum:   ………………………………………………………………………………….. 
 
Stemsoort:     Ik ben een Vrouw      Ik ben een Man 

o Sopraan (hoog) o Tenor (hoog) 
o Mezzosopraan (midden) o Bariton (midden) 
o Alt (laag) 
o Dat weet ik niet 

o Bas (laag) 
o Dat weet ik niet 

 
 
Korte omschrijving muzikale scholing / ervaring op het gebied van zang, dans en/of theater: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Deelname (vanaf 15 jaar en ouder) Je bent beschikbaar van 14 t/m 17 november 2019. 
 
De repetities voor de nieuwe productie starten medio september 2018..  De kosten voor jouw deelname 
bedragen € 29,-  per maand via automatische incasso. 
De 1

e
 termijn wordt g eïncasseerd per 1 september 2018  en is inclusief je auditie in juli of augustus 2018. 

De laatste termijn is per 1 oktober 2019. 
Bij onverhoopte tussentijdse stop van de deelnemer, is men alsnog verplicht het totale afgesproken 
deelnemersbedrag te voldoen, tenzij er voor een gelijkwaardige vervanger gezorgd wordt. Gelijkwaardig 
betekent dat dit  ter beoordeling is aan de voorzitter van Muziektheater Langstraat. 
Eenmaal per week vinden de gezamenlijke repetities plaats op maandagavonden in Waalwijk. Tegen het einde 
van de repetitieperiode (medio en eind 2019) zullen er ook ‘werkweekenden’ op zaterdagen of zondagen 
plaatsvinden. 
Het ligt in de bedoeling om de uitvoering(en) te laten plaatsvinden in theater De Leest te Waalwijk. 
De repetities op maandagavonden zijn van 19.45 uur tot ca. 22.15 uur in Waalwijk. 
 

De TITEL van onze PRODUCTIE wordt z.s.m. bekend gemaakt via onze Facebook Pagina. 
We laten jou z.s.m.  weten voor welke rollen je auditie kun gaan doen of wat je moet kunnen om in het 
ensemble deel te nemen. 
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Wat zou ik willen? 

Als jij onderdeel uit maakt van onze musicalproductie wordt er van je verwacht dat je het leuk vindt om te 
zingen, te dansen en te acteren. Je doet altijd aan alle drie de disciplines mee, maar wij zijn benieuwd naar het 
onderdeel waar jij het beste in denkt te zijn. 
 

Ik ambieer (meerdere opties mogelijk) 
0  Een hoofdrol 

0   Een bijrol 

0 Ensemble (groepsstukken) 

0   Solistische dans 

0 Acteerrol 

DE AUDITIES zijn GRATIS 

Mocht je onverhoopt besluiten niet deel te nemen, of wordt je niet geselecteerd voor deze productie n.a.v. je 

auditie, dan zijn er geen kosten aan verbonden. 

 

AUDITIES:  ik ben beschikbaar op: 
 

0 zondag 29 juli 2018 
 

0 zaterdag 4 augustus 2018 
0 zondag 5 augustus 2018 

 
0 zaterdag 1 september 2018 

 
 

 
 
 

Ik geef me op! * (ouder(s) indien minderjarig) 
 
 
Naam:    ………………………………………………………………………... 
 
Datum:        ………………………………………………………………………... 
 

 
Handtekening:   ………………………………………………………………………….

  


