Betreft
Seizoen
Ons kenmerk
Jouw kenmerk

Auditieformulier productieklassen
2018 - 2019
Theaterschool Westelijke Mijnstreek
charlie@pitboeltheater.nl
AUDITIE NUMMER (niet invullen):
………………………………………………………………..

In te vullen door medewerker theaterschool:

Gez.:

Uitkomst:

Num.:

Gegevens auditant:
Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

O MAN O VROUW

Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoon privé:

Mobiel telefoonnummer:

E-mailadres (op dit e-mailadres krijg je alle auditie informatie):

In welke productie zou je graag willen spelen:

Productieklas

Niveau

Leeftijd

Lesdag/tijd

Prijs

Start

O

Productieklas toneel

C niveau

12+

DO 19u30-21u30

-Leerlingen tot 21 jaar betalen €385,-Leerlingen vanaf 21 jaar betalen €465,85*

4-10-18

O

Productieklas musical 1

C niveau

12 t/m 15 jaar

WO 16u30-18u30

Kosten: € 385,-

3-10-18

O

Productieklas musical 2

C niveau

14+

MA 19u45-21u45

-Leerlingen tot 21 jaar betalen €385,-Leerlingen vanaf 21 jaar betalen €465,85*

1-10-18

*leerlingen vanaf 21 jaar betalen 21 procent BTW

Waarom moeten we jou aannemen?
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Wat denk jij dat jouw specifieke kwaliteiten m.b.t. spelen en maken zijn?

Wat zijn tot nu toe je ervaringen op het gebied van theater?

Rijbewijs:

O JA

O NEE

Ben je beschikbaar in de periode september 2018 – juli 2019:

O JA

O NEE

Voorwaarden
o
o
o
o
o
o
o
o

Je hebt alle informatie over onze theaterschool en met name over de productieklassen gelezen op onze website of in het
informatieboekje;
Als je je inschrijft en je wordt aangenomen, dan moet je bereid zijn om op de afgesproken dagen en tijdstippen aanwezig te zijn;
Je gaat ermee akkoord dat eventueel beeldmateriaal van jou gepubliceerd wordt;
Je vult na toelating van je auditie het definitieve inschrijfformulier in;
Aan deze auditie zijn geen kosten verbonden, als je wordt aangenomen dan betekent dat dat je cursusgeld moet betalen;
Als je meespeelt in meerdere lesklassen ontvang je €25,- korting op de tweede lesklas;
De docenten bepalen in welke productieklas je geplaatst wordt;
Voordat je dit formulier inlevert is het belangrijk om eerst de huisregels door te lezen (zie website).

Handtekening deelnemer:

Handtekening ouders/verzorgers (jonger dan 18 jaar):

Als je dit formulier helemaal hebt ingevuld kun je het sturen naar:
Theaterschool Westelijke Mijnstreek, t.a.v. audities, Montgomerystraat 26, 6135 BW Sittard
of stuur je auditieformulier naar: charlie@pitboeltheater.nl

Theaterschool W.M.
Montgomerystraat 26
6135 BW Sittard

E : charlie@pitboeltheater.nl
T : 046 4584721
W : www.jtswestelijkemijnstreek.nl

KvK Heerlen : 14084704
BTW-nummer : 8143.22.323.B01
Bankrekening : NL27INGB0003699987

