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Betreft Info audities 08 december 2018 en 12 januari 2019 
 
 
 
 
Beste, 
 
 
Je kan je online inschrijven via www.peopleonstage.be/audities tot 24u voor de aanvang van de 
audities. Je kan zelf aangeven of je in december of januari wenst auditie te doen. 
Je zal daarna via mail een uur doorkrijgen waarop je auditie kan komen doen. Mogen we vragen om 
ongeveer 10 minuten op voorhand aan te melden. 

Om iedereen de kans te geven om op een fatsoenlijke manier te laten horen wat hij of zij in zijn mars 
heeft, voorzien we voor iedereen 10 minuten tijd. In deze tijd gaan we op zoek naar wie je bent en wat 
je kan. Hiervoor breng je zelf 1 of meerdere stukken mee waarmee je ons kan bekoren. Het genre dat 
je brengt speelt geen rol, want we zijn op zoek naar een brede waaier van mogelijkheden. 

Voor de zangers die in aanmerking willen komen om iets met Liv Verity samen te doen, vragen we om 
ook een stukje uit Chasing Cars voor te bereiden, en wie het aandurft mag hierbij een tweede stem 
verzinnen zodat we dit samen met Liv kunnen uitproberen. 

Voor de stukken die je brengt en waarvoor je graag beroep doet op onze pianist, hadden we graag dat 
je de partituur of minstens het akkoordenschema meebracht zodat hij je kan begeleiden. Zingen of 
spelen met een opname is ook mogelijk, breng dit bij voorkeur mee op USB-stick. 

Voor onze zoektocht naar wie je bent, vragen we om bij de inschrijving een foto en een CV toe te 
voegen. Je kan hiervoor de vragenlijst die op onze auditiewebsite staat invullen.  
Als dit bij de inschrijving nog niet gebeurd is, dan kan je dit nog achternasturen op 
mailing@peopleonstage.be.   
 

De audities van december en januari zullen doorgaan in de repetitieruimtes van People On Stage die 
zich bevinden in de gebouwen van Meubelen Verhaegen Waterstraat 95 – 2440 GEEL (België). Je komt 
binnen langs de hoofdingang en meld je aan in de inkomhal. Indien onze medewerkers niet aanwezig 
zijn, dan kan je daar ook even plaatsnemen en zullen ze je zo spoedig mogelijk verder helpen. 

 

 

Hoe? 

Waar? 
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Indien je nog verdere vragen hebt, dan kan je onze administratieve vrijwilligers bij voorkeur bereiken 
via mailing@peopleonstage.be. Telefonisch kan je ons bereiken via +32(0)468/34.59.24. 

Op de auditiedagen zelf zijn we telefonisch bereikbaar vanaf 08.00u. 

Tijdens de kerstperiode van vrijdag 21 december t.e.m. zondag 06 januari zijn we noch via mail, noch 
telefonisch bereikbaar. De opvolging van de inschrijvingen nemen we op maandag 07 januari 
opnieuw op. 

 

Kort willen we ook reeds de verdere afhandeling van deze audities meegeven. 

We trachten je tijdens de auditie meteen te voorzien van de nodige feedback. Indien we toch meer tijd 
nodig hebben om intern te overleggen, dan zullen we je in de week na de auditie via mail op de hoogte 
brengen. 

Na de audities krijgen alle mensen die geselecteerd zijn een uitnodiging voor een tweede ronde waar 
we met de geselecteerde kandidaten willen repeteren en de mogelijkheden uitproberen. Deze is 
voorlopig ingepland op zaterdag 19 januari in de voormiddag.  

Na deze tweede ronde zullen we bepalen voor welke projecten je in aanmerking komt en kan je zelf 
beslissen of je daaraan wilt meewerken of niet.  

 

Tot slot geven we nog mee dat iedere deelnemer ermee instemt dat de auditie wordt gefilmd om 
verdere, interne besprekingen mogelijk te maken. Deze opnames worden niet naar buiten gebracht of 
voor eender welk ander doel gebruikt. 

Ook kunnen er foto’s getrokken worden tijdens de auditie. Deze kunnen door People On Stage gebruikt 
worden voor promotie van toekomstige producties en audities. Indien je hiermee niet akkoord gaat, 
dan volstaat het ons hierover een mailtje te sturen. 

De algemene voorwaarden voor een verdere samenwerking, worden later bezorgd, indien je in onze 
muzikantenpool bent opgenomen. 

 

We wensen je veel succes, ook in naam van Liv Verity. 
Heb je nog vragen, twijfel dan niet om ons te contacteren. 

Met vriendelijke groeten, 
 
Inneke Teuwen Tom Vleugels 
Secretaris Voorzitter 
Artistiek coördinator Algemeen coördinator 
inneke.teuwen@peopleonstage.be tom.vleugels@peopleonstage.be  

Later? 

Voor-
waarde

Contact 


