
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIE VOOR OUDERS VAN AUDITANTEN 

 

Beste ouder, voogd, 

 

Uw kind schrijft zich in voor een auditie bij Musicalgroep MILO. 

Wij kijken er alvast heel erg naar uit om hem/haar/die te ontmoeten. 

 

Maar hoe gaat dit alles nu juist in zijn werk? Wat kunnen we verwachten? 

Hoeveel tijd zal dit in beslag nemen? Wat zijn de kosten? 

 

Op al deze vragen willen wij u hier een antwoord geven. Zo bent u ook 

zeker van de haalbaarheid van dit avontuur. 

 

Kan je het antwoord op jouw vraag niet meteen vinden? Geen probleem.  

Stuur ons een mailtje en we beantwoorden je vragen zo snel mogelijk. 

 

De gegevens van het team zijn ook terug te vinden in dit document. 

 

Wij willen u alvast bedanken voor het vertrouwen en de kans om de 

talenten van uw kind met ons te delen. 

 

 

Het MILO team 

 



 

1: HIGH SCHOOL MUSICAL Jr. 

 

Het verhaal in het kort: 

 
Wanneer Troy en Gabriella tijdens een karaoke wedstrijd met elkaar 
moeten zingen, ontdekken ze dat ze beiden talent en een passie voor 
zingen hebben.  
 
Maar van beiden worden heel andere dingen verwacht door hun 
vrienden en school.  
Troy moet het basketbalteam, waar hij aanvoerder van is naar de 
overwinning leiden en Gabriella moet hetzelfde doen met haar 
scheikunde club.  
 
Als hun groepen erachter komen, dat zij auditie hebben gedaan voor een 
wintermusical, dwarsbomen zij hun plannen.  
 
Bovendien zijn de sluwe Sharpay en haar broer Ryan ook van plan de 
hoofdrollen te krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen zijn ze tot alles in 
staat. 
 

 

 

2: DE AUDITIES 

 

2.1: ALGEMENE INFO 

 

Voor deze productie plannen we een cast van een 30-tal kinderen en 

jongeren. Er zijn 6 grote rollen in deze musical. Deze worden 

ondersteund door 8 bijrollen en een sterk ensemble, die veel 

verschillende dans- en zangrolletjes op zich nemen. 

 

Auditie doen is een ervaring op zich.  

 

Natuurlijk is uw kind dolenthousiast om deel te nemen en droomt 

hij/zij/die reeds van de spotlight. 

 

Bespreek zeker voor de auditie even de mogelijkheden van dit avontuur. 

Bekijk samen de film, zodat jullie een gesprek hierover kunnen starten. 

 



Misschien is uw kind reeds overtuigd van een bepaalde rol. Dit is heel 

normaal en kan en mag natuurlijk.  

Desondanks is het belangrijk om aan te geven dat de mogelijkheid 

bestaat dat uw kind naast deze droomrol grijpt. 

 

Wat nog belangrijker is, is dat uw kind weet dat dit niet ligt aan 

zijn/haar/diens talenten. Als productieteam moeten wij ervoor zorgen dat 

het volledige plaatje klopt. 

 

Dit op voorhand aangeven, zonder afbreuk te doen aan het 

enthousiasme van uw kind, geeft hem/haar/die een sterke basis om dit 

avontuur aan te gaan. 

 

Wij zorgen op onze beurt dat uw kind alvast een mooie ervaring zal 

hebben op de auditiedag. 

 

 

2.2: HOE GAAT ZO’N AUDITIE IN Z’N WERK? 

 

 

We maken tijdens het auditieproces een onderscheid tussen kinderen 

van de lagere school en de middelbare school. 

 

Kinderen van het 3de tot en met het 6de leerjaar:  zang/dans/acteren 

 

Deze groep verwachten we per groep van 10 à 15 kinderen voor een 

periode van 2 à 3 uur. 

 

Hier zullen zij kennismaken met de 3 aspecten van musical: zingen, 

dansen en acteren. 

Er zal een nummer worden aangeleerd die ze samen zullen zingen. 

 

Op datzelfde nummer wordt daarna een dansje aangeleerd, om beide 

aspecten te kunnen combineren. 

 

Tot slot gaan we aan de slag met een leuk gedicht die we tot een 

toneeltje verwerken. 

 

De muziek en de tekst ontvang je reeds bij de bevestiging van je 

inschrijving. Het is niet de bedoeling dat uw kind dit al volledig kent. 

 



Het effectieve start- en stopuur van de auditie van uw kind, ontvangt u via 

mail eind januari ’23 (Tenzij u pas inschrijft op de uiterste datum van 1 

februari. In dit geval ontvangt u alle info zo snel mogelijk.) 

 

Jongeren vanaf 1ste middelbaar. Zang/dans/acteren/ 

 

Deze groep wordt in groep verwacht op een van de vooropgestelde 

auditiedagen (4 en/of 5 februari ’23) 

 

Hier zal eerst een gezamelijke choreografie worden aangeleerd. 

Aansluitend zullen verschillende scènes gespeeld worden uit de 

productie. 

 

Dit natuurlijk onder de nodige begeleiding en regieaanwijzingen. 

 

Daarna komt elke auditant alleen binnen voor een solozang auditie. 

 

Uw kind dient voor deze auditie 2 nummers naar keuze voor te bereiden, 

waarvan 1 een Nederlandstalig musical of Disneynummer moet zijn. 

Voor beide nummers zorgt de auditant zelf voor de instrumentale versie 

of eigen begeleiding op een instrument. 

 

Na zijn/haar/diens solo auditie mag de auditant de auditie verlaten. 

 

De scènes ontvang je reeds bij de bevestiging van je inschrijving. De 

jongere leert reeds 1 van de tekstrollen aan per scene ter voorbereiding. 

 

Het effectieve start- en stopuur van de auditie van uw kind, ontvangt u via 

mail eind januari ’23 (Tenzij u pas inschrijft op de uiterste datum van 1 

februari. In dit geval ontvangt u alle info zo snel mogelijk.) 

 

 

Enkel dans?: 

 

Wil uw kind/jongere enkel dansen en acteren in de musical? Dit is ook 

een mogelijkheid die u kan aanduiden op het auditieformulier. 

 

In dit geval zal uw kind/jongere worden uitgenodigd op het startuur van 

de choreografie in de groep van zijn/haar/diens leeftijdscategorie. 

 

 



 

Callback, casting of minder leuk nieuws 

 

Na de eerste ronde ontvangt elke auditant een mailtje met de resultaten 

van de auditie. 

 

 

Callback: Uw kind/jongere is geselecteerd voor de shortlist voor een 

specifieke rol en wordt uitgenodigd voor een 2de ronde waar hij/zij/die 

een opgelegd nummer/scène zal moeten brengen. Deze zal doorgaan op 

4 maart 2023. Na deze ronde ontvangt iedereen nogmaals een mail voor 

casting of een feedbackmail bij niet-slagen, zoals in volgende punten 

beschreven. 

 

 

Casting: Uw kind/jongere is geslaagd voor de algemene auditie en zal 

deel uitmaken van het ensemble en/of dancecrew van de productie. 

 

 

Minder leuk nieuws: Uw kind/jongere is niet geslaagd voor de algemene 

auditie en zal niet deelnemen aan de productie. In dit geval wordt ook 

een korte feedback van deze beslissing gegeven via mail. 

 

 

 

Na dit eerste intense avontuur, begint het pas echt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3: HET REPETITIEPROCES. 

 

Per castlid wordt een repetitieplanning opgemaakt. De data van de 

repetities staan reeds vast. 

 

Het is niet zo dat uw kind elke repetitie moet aanwezig zijn. Dit is 

afhankelijk van het aandeel van het castlid. 

 

Hier alvast de data op een rijtje: 

 

25 maart 23  EERSTE LEZING 

   

BLOK 2 REPETITIES 1   

15 april  REPETITIE 13U30 - 17U 

29 april  REPETITIE 13U30 - 17U 

13 mei  REPETITIE 13U30 - 17U 

20 mei  REPETITIE 13U30 - 17U 

3 juni  REPETITIE 13U30 - 17U 

24 juni  REPETITIE (optioneel) 

   

BLOK 3 ZOMERSTAGES   

12 -13 - 14 -15 JULI 23  REPETITIE 10 - 17U (AKT1) 

7 - 8- 10 -11 AUGUSTUS 23  REPETITIE 10 - 17U (AKT2) 

   

BLOK 4 AFWERKING &DOORLOPEN   

9 september 23  REPETITIE 13U30 - 17U 

23 september 23  REPETITIE 13U30 - 17U 

7 oktober 23  REPETITIE 13U30 - 17U 

14 oktober 23  REPETITIE 13U30 - 17U 

28 oktober 23  TEAMBUILDINGWEEKEND 

29 oktober 23  TEAMBUILDINGWEEKEND 

18 november 23  REPETITIE 13U30 - 17U 

25 november 23  REPETITIE 13U30 - 17U 

2 december 23  REPETITIE 13U30 - 17U 

23 december 23  REPETITIE 13U30 - 17U 

 



 

 

Na deze repetitieperiode starten de generale weken en voorstellingen. 

Deze gaan door tijdens de kerstvakantie 2023-2024. 

 

  

BLOK 5 GENERALE WEKEN &VOORSTELLINGEN  

26 december 23  

27 december 23  

28 december 23  

29 december 23  

30 december 23  

31 december 23  

1 januari 24  

2 januari 24  

3 januari 24  

4 januari 24  

5 januari 24  

6 januari 24  

7 januari 24 
 

 

 

De audities, repetities en voorstellingen zullen doorgaan in Knokke-

Heist. De exacte locaties worden later meegedeeld. 

 

Uitzonderlijk kan een repetitie doorgaan in Zeebrugge. Dit wordt 

eveneens bij de start van het repetitieproces doorgegeven. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4: DE KOSTEN 
 

4.1: vaste kosten 
 

We vragen aan elk castlid een bedrag van €75 voor deze productie. 

 

Wat omvat dit? 

 

• De lessen dans, zang en drama 

• Lidgeld 

• Verzekering tijdens repetities en voorstellingen 

• Sweater van de productie 

 

 

Indien uw financiële situatie dit niet toelaat, kunt u dit in alle discretie 
laten weten aan onze penningmeester, die samen met u naar een 
oplossing zoekt (nancy@musicalgroepmilo.be) 
 

 
4.2: extra’s 

 

Naast het vast bedrag van €75, kunnen er, volledig vrijblijvend, nog 

andere kosten zijn zoals: 

 

• Kostprijs teambuildingdag(en) (nog te bepalen) 

• Aankoop filmopname van de voorstelling  

• Uitstappen met de cast (zoals pretpark) 

• Aankoop van eigen kostuum na voorstelling 

• Catering op voorstellingsdagen 

 

 

Deze kosten zijn niet verplicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5: TEAM EN CONTACT 

 

 

Naam Taak contact 

   

Dobbelaere 

Lore 

Algemene leiding/teamcoach lore@musicalgroepmilo.be 

 

Matthijs Kelly Productieleiding kelly@musicalgroepmilo.be 

 

Overstraete 

Charlotte 

Productieassistentie/Regie charlotte@musicalgroepmilo.be 

 

Pollet Silke 

 

Choreografie  

Geerts Farah Repetitor 

 

 

Van Dyck Gilles Promotie/PR  

 

De Clerck 

Nancy 

 

Administratie/penningmeester nancy@musicalgroepmilo.be 
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6 HELPENDE HANDEN WELKOM 

 

Een musical maak je niet alleen.  

Om ervoor te zorgen dat onze jonge artiesten kunnen schitteren in de 

spotlight zijn er heel wat extra handen nodig. 

 

Ben je (of ken je) iemand die ons doorheen deze productie kan helpen 

met volgende zaken: 

 

 

• Hulp backstage 

• Sponsors 

• Decorbouw 

• Opslagruimte en bouwplaats decor 

• Kostuums aanpassen 

• Reclame maken 

• Grime 

• Haar 

• Catering 

• … 

 

 

Laat het ons zeker weten via lore@musicalgroepmilo.be 

 

 

 

We hopen u hiermee alle nodige informatie te hebben gegeven. 

Indien er nog vragen zijn, laat het ons gerust weten! 

 

 

Muzikale groet! 

 

Het MILO team 
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