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OPROEP EXTRA KINDERAUDITIE 

EFTELING THEATERPRODUCTIES OP ZOEK NAAR KLEINE JONGEN 

 

Visueel spektakel vol humor, dans, muziek en acrobatiek voor de hele familie 

 

De Efteling brengt een nieuwe show op de planken van haar theater: CARO, een visueel spektakel vol 
humor, dans, muziek en acrobatiek voor de hele familie. Met deze productie slaat de Efteling een nieuwe 
weg in, die mooi aansluit bij haar internationale ambities. De theatershow bezorgt iedere bezoeker, van 
welke nationaliteit dan ook, herkenbare momenten uit het eigen leven.  
 
Carrousel van het leven 
De show is geïnspireerd op de Efteling-attractie de Stoomcarrousel.  
 
Voorstellingen 
CARO speelt onder andere op donderdagen, weekenddagen en in vakanties vanaf september 2018 t/m 

augustus 2019 om 18.30 uur ’s avonds in het Efteling Theater.  

Wij zijn op zoek naar 

Voor CARO zijn we nog op zoek naar 1 jongen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar. Profiel; Excellente Danser / 

Goede spel kwaliteiten/ Acrobatiek is een pre. 

  

Auditie datum ( Alleen op uitnodiging) 

Zondag 1 juli aanstaande van 10h00 tot 13h00, in het Efteling Theater. 

 

De komende dagen zullen we een selectie maken uit de aangeboden inschrijfformulieren  

Op basis daarvan zullen de uitnodigingen volgen voor de kinderaudities op a.s.   

 

Heb je interesse? Stuur dan je ingevulde inschrijfformulier (en evt. video links) per mail VOOR 18 juni a.s. naar: 

mgrunsven@efteling.com  t.a.v. Kinderauditie CARO. 

 

 

mailto:mgrunsven@efteling.com
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INSCHRIJFFORMULIER 

 

Achternaam:         

 

Roepnaam:         

 

Geslacht:  m/v (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Adres:          

 

Postcode:         

 

Woonplaats:         

 

Naam ouders:       ______ 

 

Telefoonnummer direct:       

 

Telefoonnummer mobiel:       

 

Email adres:         

 

Geboortedatum:        

 

Leeftijd:          

 

Lengte:             cm  Schoenmaat:   Confectiemaat:____________                     

 

 

 

 

Recente pasfoto  
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Heb je toestemming van je ouders/ verzorgers:      ja/nee 

 

Ben je beschikbaar voor repetities en voorstellingen in de periode Juli 2018 t/m Mei 2019 ja/nee 

 

Ben je bereid voorstellingen te spelen in de schoolvakanties     ja/nee 

 

Hoeveel speelbeurten heb je nog over tot je volgende verjaardag?    ……….. 

 

Heb je nog activiteiten bij een andere producent gepland staan die speelbeurten kosten  ja/nee 

 

Zo ja, wat? En hoeveel speelbeurten?.................................................................................................................... 

 

Heb je al ervaring op theatergebied (bijvoorbeeld andere professionele theater-, film- of televisieproducties of 

lessen op een dansschool)? Zo ja, wat? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Handtekening ouders/verzorgers:    Handtekening kind: 

 


