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Casting Tweedaagse:

Zondagochtend 10.00 uur. In de
Theaterschool van de SKVR (Kunst
voor Rotterdammers) druppelen
nog slaperige ‘wannabee-soapies’
en ﬁlmacteurs in spé van alle leeftijden binnen. Toch is het X-factorgehalte nu al hoog en wie weet bevindt zich hier wel de nieuwe
Liesbeth Kamerling of Viktoria Koblenko. Na een ontnuchterende
kop kofﬁe is het meteen tijd voor
de confrontatie; de groep wordt
namelijk meedogenloos gesplitst
in dertig-min en dertig-plus. De
jonkies mogen meteen mee met
casting-director Janek Boerland.
De dertig-plussers, waar ik me
sinds een tijdje ook onder mag
scharen, blijven achter en kijken
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Altijd al willen meespelen in
een soap, figureren in een
Nederlandse speelfilm of op
de cover van Glamour willen
staan? Tijdens de SKVR
Casting Tweedaagse krijg je
dé kans om er onder begeleiding van een visagist, een dramadocent en een professionele fotograaf achter te komen
of je beschikt over de zo fel
begeerde X-factor. En als
bonus ook nog een gratis
inschrijving bij een echt
castingbureau.

WIE WEET bevindt de nieuwe Liesbeth Kamerling of Viktoria Koblenko zich onder de kandidaten.

elkaar schaapachtig aan. Is dat
ook meteen duidelijk. Onder toeziend oog van een dramadocente
beginnen aan onze eerste oefening, waarin we elkaar in tweetallen moeten beschrijven en vervolgens vertellen welke rol we het
best bij de ander vinden passen.
‘Iets met kinderen’ of spelen in

een make-up reclame is het advies
dat ik krijg. Of ik daar nu zo blij
mee moet zijn, weet ik niet helemaal zeker.

Idols-stip
‘s Middags is het tijd voor onze
eerste casting. Geen echte natuurlijk, want dan moet er wel een rol

beschikbaar zijn, maar we doen
alsof; om te oefenen dus. Maar wel
met een echte camera en zo’n
angstaanjagende rode ‘Idols-stip’
op de vloer. Janek van CFTVcasting - leverancier van menig acteur, actrice en reclametalent, dus
hij heeft er verstand van - vertelt
ons waar je bij een casting op

(advertentie)
LEZERSREIS
Exclusief voor lezers van Metro

moet letten. “Zorg dat je opvalt en
beweer geen dingen die je niet
kunt waarmaken”, is zijn advies.
“Als je heel grappig bent, goed
kunt zingen, tapdansen of desnoods je been in je nek kunt leggen, doen dat dan. Maar als je twij-

Meedoen?
• In mei organiseert de SKVR weer
een Casting Tweedaagse. Voor
meer informatie, surf naar
www.skvr.nl.
felt of toch eigenlijk niet durft, ga
dan niet beweren dat je het kunt,
want dan zul je het geheid moeten doen.” Dan krijgen we een half
uurtje om ons voor te bereiden op
wat we straks in die ene minuut,
want zo lang krijgen we, over onszelf gaan vertellen. Als je zo ver
bent, mag je plaats nemen op een
van de vier stoelen op de gang tot
je aan de beurt bent.
De spanning stijgt. Sommige
deelnemers worden steeds drukker en luidruchtiger, andere trekken zich juist terug in een hoekje
om hun presentatie in stilte voor
te bereiden. Als ik aan de beurt
ben, neem ik plaats op de achterste stoel. Vanaf dan gaat het snel,
want een minuut is zo voorbij.
Zingen kan ik niet echt, behalve
dan keihard in de auto als ik helemaal alleen ben. Dansen kan ik
natuurlijk wel, maar hier in mijn
uppie voor de camera zonder mu-

gse autoreis
3-/4-/5-daarneuzen
naar Te

Ontdek ZEEUWS-VLAANDEREN
Spectaculair voordeel!

HAMPSHIRE INN - CITY TERNEUZEN

TIPS VOOR UITSTAPJES

Het hotel beschikt over een receptie, lift, restaurant met hotelbar, poolbiljart, comfortabele lounge en gratis parkeergelegenheid. Gasten van het Hampshire Inn mogen GRATIS
SN ELLE
SU PER AAN BIED ING VOORVOL
gebruikmaken van het vernieuwde overdekte zwembad,
!
B ES LI SS E RS, WANT VOL =
sauna en de fitnessfaciliteiten van het Hampshire Hotel
Churchill Terneuzen (op ca. 4 km).

Uw hotelkamer
De hotelkamers beschikken over: twee 1-persoonsbedden, een badkamer met douche, wastafel en toilet, wekkerradio, bureau, ruime kledingkast, kleurentelevisie,
telefoon en mogelijkheid tot aansluiting op internet.
Tevens heeft iedere hotelkamer een eigen balkon.

Terneuzen
Terneuzen is gelegen in Zeeuws-Vlaanderen, dat aan
België grenst. U kunt er naar hartenlust winkelen in de
moderne winkelstraten, leuke stadswandelingen maken
of lekker bijkomen in één van de gezellige bars. De voornaamste bezienswaardigheden zijn de industriehaven en
de jachthaven. Zeer indrukwekkend is het sluizencomplex, waar per jaar zo’n 70.000 schepen passeren.
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In Zeeuws-Vlaanderen zult u kennismaken
met een uniek stukje Nederland, dat het
beste van België en Nederland gecombineerd heeft. Hier vindt u vele bruine kroegen, Belgische biertjes, chocola, tweetalige aanduidingen, mossels, ‘kaai`n’
(kades) en frietkotten’. Zeeuws-Vlaanderen biedt verder
uitgebreide mogelijkheden voor heerlijke wandelingen en fietstochten
(fietsen ter plaatse te huur), paardrijden of uitwaaien op het strand. In het
westen bevinden zich uitgestrekte duin- en strandgebieden afgewisseld
door natuurgebieden als de Zwarte Polder en het Zwin. In korte tijd bent u
in de interessante vestingstadjes in de omgeving en door de nieuwe
Westerscheldetunnel zijn de steden op Walcheren zoals Middelburg en
Vlissingen zeer makkelijk te bereiken. Tenslotte liggen ook de mooiste
Belgische steden en kustplaatsen binnen handbereik. Verder is het zeer de
moeite waard om de ca. 90 km lange smokkelroute door westelijk ZeeuwsVlaanderen en België te ontdekken. U zult tijd te kort komen!

v.a.

Deze kans moet u grijpen! Speciaal voor u heeft KRAS hotel
Hampshire Inn - City Terneuzen geselecteerd. Het hotel is een
gezellig 3-sterren hotel dat persoonlijke aandacht, vriendelijk
personeel en een plezierige sfeer biedt. En... voor de prijs hoeft
u het zeker niet te laten, want u boekt al vanaf slechts € 49!
Voor deze eigenlijk onmogelijke prijs verblijft u al van een heerlijk 3-daags weekend in de gezellige havenstad Terneuzen inclusief ontbijtbuffet! Het hotel ligt op slechts 1.6 km van het oude
centrum van Terneuzen, waar u naar hartenlust kunt winkelen
of heerlijk kunt genieten in één van de vele gezellige restaurants en bars. Vanuit Terneuzen heeft u tal van mogelijkheden
om leuke uitstapjes te maken naar o.a. Middelburg, Brugge en
Antwerpen. Zeg nou zelf, deze aanbieding mag u toch niet
laten lopen? Boek nu, want vol = vol!

AANKOMSTDATA AUTO 73.679
3 dgn:
4 dgn:
5 dgn:
December
Januari
Februari
Maart

15–22–29/12, 5–12–19–26/1
2–9–16–23/2, 2–9–16–23–30/3
15–22–29/12, 5–12–19–26/1
2–9–16–23/2, 2–9–16–23–30/3
18/12, 8–15–22–29/1
5–12–19–26/2, 5–12–19–26/3
3 dgn
4 dgn
v.a.
€ 59
€ 79
v.a.
€ 49
€ 69
v.a.
€ 59
€ 79
v.a.
€ 59
€ 79

5 dgn
€ 99
€ 89
€ 99
€ 99

Bovenstaande
vanaf
prijzen
zijn
per
persoon,
gebaseerd op een bezetting van 2 personen.
Toeslag: res.kosten € 15 per boeking (verplicht).
Inclusief: 3/4/5 dagen of 2/3/4 nachten in het Hampshire Inn – City
Terneuzen in een 2-persoonskamer zoals beschreven, dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet.
Exclusief: vervoer, reserveringskosten, toeristenbelasting (ca. € 1
p.p.p.d.), reis- en annuleringsverzekering.
Toeslagen: 1-persoonskamer:
3-daagse reis:
€ 28
4-daagse reis:
€ 42
5-daagse reis:
€ 56
Korting: kinderkorting (indien 1 kind bij 2 volwassenen op de kamer
verblijft): 0 t/m 1 jaar: gratis
Vraag uitgebreide reisbeschrijving reisnummer
AUTO 73.679, zie www.kras.nl/73679

Informatie en boekingen
Uitsluitend via KRAS (dus niet via Metro!)

Brugge

24 uur per dag, 7 dagen per week
via www.kras.nl
of bel met 073 – 5 99 99 99
o.v.v. reis AUTO 17.663
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ziek, lijkt me ook geen goed plan.
Maar er is één ding dat ik wel kan,
en waarvan ik zojuist heb gehoord
dat het zeker indruk zal maken.
“Ik ben Sanne, ik woon in Rotterdam en ik kan mijn been in mijn
nek leggen”, zoiets dan maar? Gelukkig is het maar een oefencasting.

mand lijkt, of ik kinderen of huisdieren heb en of ik al dan niet
naakt wil poseren; ze willen het
allemaal van me weten. De fotoshoot zelf is best spannend. Maar
visagist en grimeur Arthur Vriens
richt zich met zo veel toewijding

naam natuurlijk wel mee heb,
heeft Hollands Next Topmodel bij de
jongere generatie toch meer sporen nagelaten. Soepel en alsof ze
het dagelijks doen, ﬂirten ze met
de camera, gooien ze hun haar
achterover en nemen ze de ene na

op onze make-up en ons haar, en
ook over mijn kledingsetjes heb ik
goed nagedacht, dus echt veel kan
er niet meer misgaan. Tijdens de
shoot, die door een echte ‘castingfotograaf’ wordt gedaan, gaat het
er zeer professioneel aan toe.
Grappig om te zien is het verschil in poseerervaring tussen de
deelnemers, vooral tussen de dertig-plussers en -minners, die nu
overigens weer vrolijk door elkaar
heen rennen. Hoewel ik mijn

de andere stoere, uitdagende of
‘girl next door’-houding aan.
Na al dat verkleden, grimen en
poseren, is het uur der waarheid
aangebroken en krijgen we een
persoonlijk advies van Janek; in
mijn geval ‘goed dat je zo jezelf
bleef, maar volgende keer toch iets
beter nadenken over wat je wilt
vertellen’. De foto’s komen op de
site te staan. Nu maar wachten tot
ik naar Hollywood kan.

RICHARD VAN DER KLAAUW/METRO
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wel of geen X-factor?
Hollands Next Topmodel
Aan het eind van de dag krijgen
we een opdracht mee voor de
fotoshoot van volgende week. We
moeten twee kledingsetjes en bijbehorende make-up meebrengen;
een naturel outﬁt, gewoon zoals
we zijn, en een glamoursetje. Ook
moeten we het inschrijfformulier
op de website van CFTV-casting
uitprinten, invullen en meenemen. Samen met de foto’s die volgende week worden gemaakt en
op de site worden geplaatst, is dit
misschien wel mijn sleutel naar
‘eeuwige roem’.

Goed dat je zo jezelf
bleef, maar volgende keer toch
iets beter nadenken over wat
je wilt vertellen.”

EEN VISAGIST richt zich vol toewijding op het haar en de make-up van verslaggeefster Sanne van der Most.

Een week later is het zo ver. Een
uur voor de fotoshoot vul ik nog
even snel het inschrijfformulier
in, dat overigens best ver gaat.
Mijn BH-maat, bovenwijdte, heup
en taille, of ik op een bekend ie-

WAT DOEN WE
MET MOEDER
DEZE KERST?
Wil je iets duidelijk maken deze kerst? Dat gaat het best
met een gratis kerstbal met toepasselijke boodschap
van McDonald’s. Je krijgt er een van de drie bij elk McMenu.

SANNE VAN DER MOST

