ASKEPOTT 2018
Forestillingen
Vi setter opp "Askepott" igjen i desember. Denne forestillingen har blitt en tradisjon på Attic Scene i
desember, annethvert år. Dette er en danseversjon av "Askepott", men vi har også med skuespillere
og sangere. Det er en forestilling med masse julestemning, kostymer, vinterscener, vakker koreografi
og musikk. Det er barneklassene fra 3 til 10 år som er med, pluss 10-12 år innen klassisk, jazz, musikal
og moderne. Våre kompanier; MINIATTIC, JUNIORATTIC, UNGDOMSKOMPANIET og GIRLY STYLE
CREW er også med.
Tidspunkter
Det vil bli to lag, og vi kommer tilbake til dere med nøyaktige datoer for alle de forskjellige kursene.
Fellesprøver vil foregå på dagtid: Lørdag 8. og søndag 9. desember.
Skuespillere, sangere og kompaniene har i tillegg prøve; Fredagene 1. desember og
7. desember. Forestillingene spilles i perioden fom. 10. desember tom. 16. desember.
Frivillig å være med
Husk at dere som ikke ønsker være med, må si ifra til danselæreren deres fortest mulig! Dere er
selvfølgelig uansett med i klassene, men læreren må ha oversikt over elevene i forhold til koreografi.
Vår kostymeansvarlig må også tidlig vite antall kostymer, slik at vi ikke investerer tid og penger i
unødvendige kostymer.
AUDITION
Torsdag 13. september fra kl. 1700 holder vi audition for de som ønsker å prøve seg på roller i
"Askepott". Det er viktig at dere vet at dere kan være med på alle prøvene i desember, når dere
kommer til audition.
Vi skal fylle følgende roller:
ASKEPOTT: Mellom 9 og 16 år (rollen innebærer både sang og skuespill)
PRINSEN: Mellom 9 og 16 år (rollen kan spilles av både jente og gutt, skuespill og mulig sang)
DRONNINGEN: Fra 14 år og oppover (skuespill og mulig sang)
STEMOREN: Fra 16 år og oppover (skuespill)
STESØSTRE: Fra 14 år og oppover (skuespill og rap)
MUSA GUS: Mellom 8 og 12 år (skuespill, sang og litt dans)
MUSA SUS: Mellom 8 og 12 år (skuespill, sang og litt dans)
DEN GODE FE: Fra 13 år og oppover (skuespill, sang eller dans)
ANNA: Fra 8 år og oppover (sang og litt skuespill)
KATTEN LUCIFER: Mellom 10 og 12 år (dans)
PRINSEKAMERATER: Fra 10 år og oppover (skuespill)
HARER: Mellom 8 og 11/12 år (skuespill)
Dere trenger ikke melde dere på, bare møt opp! Dere får utdelt tekst på stedet. Hvis dere skal synge
for oss, velg en sang på forhånd, slik at dere er klar når dere skal inn. Audition er spennende og gøy.
Alle får dessverre ikke roller, men det er en flott erfaring. Vi som plukker ut er bare positive og
takknemlige og setter stor pris på at dere kommer. Uten dere blir det ingen Askepott!
Velkommen til audition!

