
 
Gezocht: Theatertalenten (16-22 jaar, M/V/X)  
voor voorstelling over autisme 
 
Theatergroep Heer Otto zoekt drie jonge spelers voor het ontwikkelingstraject  
‘Gewoon Anders’ (werktitel). 
 
 
Stichting Theatergroep Heer Otto maakt al meer dan 10 jaar met veel passie en plezier professioneel 
jeugdtheater. Op dit moment toert het gezelschap door Nederland met drie (muziektheater)producties; 
Pats!Boem! (12+), De Piraten van Kamer 16 (5+) en Zirkøes Fañtaztîka (4+). Het gezelschap heeft 
daarnaast een talentontwikkelingstraject, Jonkheer Otto, waarbinnen jonge spelers en makers in 
uiteenlopende projecten de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen binnen de podiumkunst. 
 
Wat gaan we doen? 
We gaan met jonge spelers en met een crew van professionals en ervaringsdeskundigen de 
voorstelling ‘Gewoon Anders’ maken. Een (nieuwe) fantasievolle voorstelling over autisme 
en hoe daarmee om te gaan. De voorstelling wordt ontwikkeld voor basisschoolleerlingen 
van 6 t/m 10 jaar en zal minimaal 12 keer spelen op diverse plekken in (de buurt van) 
Amersfoort.  
 
Wie zoeken we? 
- Je bent tussen de 16 en 22 jaar 
- Je hebt interesse in theater/acteren, maar hebt (nog) geen opleiding daarin afgerond  
- Affiniteit met jeugdtheater 
- Je staat ervoor open om je te verdiepen in het onderwerp autisme 
- Fysieke speelstijl, humor en zangervaring zijn een pré 
-Je woont in omgeving Amersfoort 
- Je bent beschikbaar op Festival De Kamers in het najaar 
- Je bent van oktober 2022 t/m maart 2023 beschikbaar voor repetities, veelal op 
donderdagavonden en af en toe een dag in het weekend 
- Auditiedag(en) half oktober, datum n.n.t.b. 
 
Wat bieden wij? 
- Een leerplek in een ontzettend leuk project met een ambitieus en enthousiast team 
- Een goede onkostenvergoeding op basis van een vast bedrag per repetitie- en 
voorstellingsdag 
- Ongeveer 12 speelbeurten in de omgeving Amersfoort 
 
Herken je je in wie en wat we zoeken en ben je enthousiast geraakt; dan komen we graag 
met je in contact! Stuur voor 9 oktober een MOTIVATIEFILMPJE en je CV naar 
info@heerotto.nl, t.a.v. artistiek leider Rick Schellinkhout. 
 

 
In dit project werken we intensief samen met Stichting Bzzzonder Talent,  

Theater Vooropleiding Amersfoort en Theaterwerkplaats Kazou.  
Voor meer informatie over Heer Otto zie: www.heerotto.nl en www.BuroBannink.nl 

Instagram: @theatergroepheerotto 
FaceBook: Theatergroep Heer Otto 
YouTube: TheatergroepHeerOtto 


