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MEGHÍVÓ STATISZTAVÁLOGATÁSRA
A Szentmargitbányai Opera, Arenaria GmbH 2019. január 26-án statisztaválogatást tart az
Esterházy-kastélyban.
„A varázsfuvola“ operaprodukcióhoz a Szentmargitbányai Kőfejtőben statisztákat és kisebb
szerepekre színészeket keresünk, akiket a 2019. január 26-i statisztaválogatás keretében
választunk ki az Esterházy-kastélyban. A statisztákat kisebb jelenetgyakorlatok eljátszása
alapján választjuk ki.
KÖVETELMÉNYEK
„A varázsfuvola” produkcióhoz olyan statisztákat keresünk, akiknek van tehetsége táncos
feladatokhoz. Fizikailag jó állapotban van, sportos, mozgékony, terhelhető és bonyolultabb
szinpadi folyamatokat jól meg tud jegyezni, ideális esetben jó zenei és ritmikai érzékkel rendelkezik
és már van színpadi tapasztalata. Valamennyi közreműködő fontos része a produkciónak. Így
mindenkitől az ehhez szükséges hozzáállást várjuk el és mindenek előtt azt, hogy az összes
próbán és előadáson jelen legyenek.
Az általános próbák 2019.06.03-án kezdődnek. A statiszták számára a próbákat péntek
esténként ill. hétvégéken tervezzük, csak a végső próbák esetén (06.30-tól) kerülhet hétközben
is sor próbákra.
A következő oldalon találja a jelentkezési adatlapot. Ezt kérjük, teljesen kitöltve, 2019. január 10-ig
a következő címre eljuttatni: Andrea Edelhofer, Siedlungsgasse 13, 7062 St. Margarethen,
e.edelhofer@arenaria.at.
Kérjük mellékeljenek két fotót is, egy portrét és egy teljes alakos képet.
Az előzetes válogatás után a jelöltek írásos meghívót kapnak a válogatásra, amelyben a pontos
időpont is szerepel. Meghívó nélkül a válogatáson való részvétel sajnos nem lehetséges.
A statisztákat a rendező stáb választja ki.
További információért kérem keresse Andrea Edelhofert a +43 (664) 975 4921 telefonszámon.
Örömmel várjuk a személyes találkozást a válogatáson!

Premier
2019. július 10., szerda
˝
Utolsó eloadás
2019. augusztus 17., szombat
Rendezés
Cornelius Obonya &
Carolin Pienkos
Pillanatnyilag összesen 17 előadást
tervezünk. Valamennyi statiszta a
próbák és az előadások teljes idejére biztosítva lesz a Burgenlandi
Betegpénztárnál (Burgenländischen
Gebietskrankenkasse).
A bérek kifizetése kivétel nélkül bankszámlára történő utalással történik és
nem készpénzes fizetéssel.
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JELENTKEZÉS STATISZTAKÉNT
„A VARÁZSFUVOLA“ PRODUKCIÓRA
Keresztnév
Vezetéknév
Utca
Irányítószám | Helység 				

Ország

Telefonszám 			E-mail
Születési dátum 			

Társadalombiztosítási szám		

Állampolgárság
Foglalkozás
Konfekció méret 			

Magasság

Nem
Tapasztalat, mint statiszta/kisebb szerep

Különleges képességek

A hozzánk eljuttatott adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük az európai adatvédelmi irányelv
alapján. Az adatokat és információkat harmadik személynek nem adjuk tovább ill. nem használjuk
kereskedelmi célokra.

KÉRJÜK A JELENTKEZÉSI LAPOT
AZ ALÁBBI CÍMRE ELKÜLDENI
Andrea Edelhofer
Siedlungsgasse 13
7062 St. Margarethen
e.edelhofer@arenaria.at

INFORMÁCIÓ ÉS KAPCSOLAT

További információért kérem keresse Andrea Edelhofert a +43 664 975 4921 telefonszámon.

