Auditie-uitnodiging voor FESTEN
International Theatre Collective Eindhoven
International Theatre Collective Eindhoven (ITCE) zoekt talentvolle spelers (18+, M/V) voor het de
toneelbewerking van de beroemde film FESTEN. De voorstelling wordt geregisseerd door Geert
Niland en wordt in het Engels opgevoerd in het juni/juli 2023. We moedigen expliciet alle
nationaliteiten, ook spelers met de Nederlandse nationaliteit, aan om te reageren op deze
uitnodiging.
FESTEN
Festen (Deens voor Het Feest) is oorspronkelijk een Deense film uit 1998 onder regie van Thomas
Vinterberg . De theaterbewerking van David Eldridge had zijn première in Londen in 2004, en op
Broadway in 2006. Het verhaal: Helge viert zijn zestigste verjaardag in zijn familiehotel.
Zijn vrouw Else, zoon Christian, dochter Helene en een aantal bekenden verzamelen zich voor een
groot feest. Helge’s tweede zoon, Michael, is niet uitgenodigd. Maar hij komt toch met zijn gezin. De
grote afwezige is dochter Linda, die kort daarvoor zelfmoord pleegde.
Helge vraagt Christian om tijdens het diner een speech te geven, omdat hij zich - gezien de recente
gebeurtenissen - te emotioneel voelt. Tijdens het diner neemt Christian dan ook het woord. Hij
vertelt ten overstaan van iedereen dat zijn vader hem en zijn zus Linda vroeger seksueel misbruikte.
Familieleden en gasten staan perplex, vallen stil, maar besluiten de agenda van het feest te volgen.
De bedienden echter staan aan de kant van Christian; ze willen dat hij slaagt in zijn opzet,
ondersteunen hem en ontnemen de gasten de kans te vertrekken. Dat leidt tot steeds hogere
spanning. Als Helene uiteindelijk de al eerder gevonden afscheidsbrief van Linda voorleest, ontkomt
men er niet meer aan het leed onder ogen te zien. Vader gaat weg, maar het geplande feestelijke
ontbijt gaat alsnog door.
Audities eerste ronde:
Woensdag 16 november vanaf 19.30 uur
Donderdag 17 november vanaf 19.30 uur
Vrijdag 18 november vanaf 19.30 uur
Woensdag 23 november vanaf 19.30 uur

Parktheater Eindhoven, Elzentlaan 50
Arno’s Theater Eindhoven, Kalverstraat 11
Arno’s Theater Eindhoven, Kalverstraat 11
Parktheater Eindhoven, Elzentlaan 50

Audities tweede ronde:
Woensdag 30 november vanaf 19.30 uur
Donderdag 1 december vanaf 19.30 uur

Parktheater Eindhoven, Elzentlaan 50
Arno’s Theater Eindhoven, Kalverstraat 11

De repetities vinden plaats op woensdagavond van 19.30 tot 22.30 in het Parktheater Eindhoven. Er
staan twee repetitieweekenden gepland op 11 en 12 maart en 27 en 28 mei 2023. De voorstellingen
vinden plaats in Pand P in de periode van 19 juni tot en met 2 juli 2023.
We zien je aanmelding graag tegemoet via M.Bruurs@upcmail.nl
Stuur ons in ieder geval even je leeftijd, eerdere spelervaring, je actieve Engelse vaardigheden
(dialoog en spraak) en een (portret)-foto van jezelf mee.
Voor vragen over de audities kun je contact opnemen met Marleen Bruurs via M.Bruurs@upcmail.nl

Audition Call for FESTEN
International Theatre Collective Eindhoven
International Theatre Collective Eindhoven (ITCE) is looking for talented performers (18 +, M/F) for the
theatre adaptation of the famous movie FESTEN. The play is directed by Geert Niland and will be
performed in the English language. Performances are planned in June/July 2023. We encourage
participants from all backgrounds (also performers with the Dutch nationality) and levels to reply to
this casting call.

FESTEN
Festen (Danish for ‘The Party’) originally is a Danish movie from 1998 from Thomas Vinterberg. The
theater adaptation of David Eldridge had its premiere in London in 2004. The story: Helge is celebrating
his sixtieth birthday in his family hotel. His wife Else, son Christian, daughter Helene and a group of
relatives gather for a big party. His second son Michael is not invited. Nevertheless, he arrives at the
hotel with his wife and daughter. The big absent is daughter Linda, who shortly before committed
suicide.
Helge asks Chris to speech during dinner, because he doesn’t feel up to it, because of the recent
tragedy. During the speech Christian shares that his father sexually abused both him and his sister
Linda. Family and guests are perplexed at first but decide to go on and party. The servants at the hotel
are on Christians’ side and want him to succeed in his purpose; they make it impossible for the guests
to leave. The tension, because of it, rises. But still, the guests try to continue the party. When Helene
finds the suicide-note her sister wrote, and decide to read aloud to everyone present, they must face
the suffering. Helge leaves, but the festive breakfast is still going on….

Auditions first round:
Woensdag 16 November starting from 19.30 h
Donderdag 17 November starting from 19.30 h
Vrijdag 18 November starting from 19.30 h
Woensdag 23 November starting from 19.30 h

Parktheater Eindhoven, Elzentlaan 50
Arno’s Theater Eindhoven, Kalverstraat 11
Arno’s Theater Eindhoven, Kalverstraat 11
Parktheater Eindhoven, Elzentlaan 50

Auditions second round
Woensdag 30 November starting from 19.30 h
Donderdag 1 December starting from 19.30 h

Parktheater Eindhoven, Elzentlaan 50
Arno’s Theater Eindhoven, Kalverstraat 11

The rehearsals take place on Wednesday evening from 19.30 til 22.30 at Parktheater Eindhoven.
There are planned two rehearsal weekends planned on 11 and 12 March and 27 and 28 May 2023.
The performances take place in Pand P Eindhoven between June 19th until July 2th 2023.

We are looking forward to your registration M.Bruurs@upcmail.nl
Do not forget to include with your registration your phone number, age, previous acting experience,
active English skills (dialogue and speech), and a face-picture from yourself.
For further questions about the auditions, send an e-mail to M.Bruurs@upcmail.nl

