
 
 
Beste musicalliefhebber, 

 
Op zaterdag 6 februari 2021 herstart Belcanto haar nieuwe productie: 
 

       Side Show  

 
Side Show vertelt het verhaal van de Siamese tweeling Daisy en Violet Hilton. De musical met muziek 
van Henry Krieger (ook gekend van zijn muziek voor Dreamgirls) is gebaseerd op hun waargebeurde 
historie. Als zingende Siamese tweeling waren zij de hoofd-act van menig Freak Show in de jaren ’30.  
 
Tussen 5 en 14 november 2021 staan 7 voorstellingen geprogrammeerd: 

- Vrijdag  5/11/2021:  20:00u: stadsschouwburg Sint-Niklaas 

- Zaterdag  6/11/2021:  20:00u: stadsschouwburg Sint-Niklaas 

- Zondag  7/11/2021:  15:00u: stadsschouwburg Sint-Niklaas 

- Donderdag 11/11/2021: 15:00u: stadsschouwburg Sint-Niklaas 

- Vrijdag  12/11/2021:  20:00u: stadsschouwburg Sint-Niklaas 

- Zaterdag  13/11/2021:  20:00u: stadsschouwburg Sint-Niklaas 

- Zondag  14/11/2021:  15:00u: stadsschouwburg Sint-Niklaas 
 
Omdat we Side Show moesten uitstellen van november 2020 naar 2021 (om helaas gekende redenen) 
zoeken we nog enkele sterke stemmen/performers om onze cast aan te vullen. Het gaat om 
ensemblerollen (eventueel met sololijn) voor voornamelijk sopranen en bassen. 
 

A. Hoe deelnemen: 
 
1) Vul de castingfiche in onderstaande link in. 
https://forms.gle/wLF1qWZSUkGrQ7Fs9  
 
2) Je bereidt het volgende voor: 
- We horen en zien je graag aan het werk in een stuk naar eigen keuze. Dit hoeft niet uit Side Show te 
komen! Durf (een deel van) het nummer uit de context te halen en geef het een nieuwe eigen 
interpretatie. Hiervoor zorg je zelf voor een begeleiding/karaokeversie die je kan afspelen tijdens je 
online auditie. 
- Vrouwen: je brengt van “4. De hel die je kent” maat 77 tot en met 101. 
- Mannen: je brengt van “4. De hel die je kent” maat 11 tot en met 43. (Je mag ook het begin erbij 
nemen.) 
- Iedereen: van “9.Neem vandaag nu je afscheid” repeteren we maat 64 tot einde tijdens de online 
auditie. Je krijgt tijdens de auditie een audioversie toegestuurd met daarop de andere stemmen 
ingezongen. Je laat tijdens de auditie horen dat je je eigen stem kan houden met de ingezongen versie. 
 
Het auditiemateriaal vind je via deze link:  
https://drive.google.com/drive/folders/1phx8vD-HjMNsdU8p5rt5M85jOkIFHzTZ?usp=sharing  
Audio-tracks zullen toegevoegd worden tijdens de eerste week van januari. 

Side Show 
Extra auditie  

Zondag 24 januari 2021 
 

 

https://forms.gle/wLF1qWZSUkGrQ7Fs9
https://drive.google.com/drive/folders/1phx8vD-HjMNsdU8p5rt5M85jOkIFHzTZ?usp=sharing


 
B. Auditieplanning 
We zien jullie natuurlijk allemaal liefst live aan het werk! Helaas kan dat niet onder de huidige 
omstandigheden… Aangezien we digitaal heropstarten vanaf het startweekend 6 februari hebben we 
ervoor geopteerd om deze bijkomende auditie digitaal te laten verlopen.  
We hebben begrip dat dit mogelijk extra spanning met zich kan meebrengen, maar doen er alles aan 
om dit vlot te laten verlopen. 
 
Zondag 24 januari 2021 14u-18u 
Je krijgt de week voor de auditie van ons een ZOOM-link toegestuurd. Hiervoor hoef je geen 
programma’s te downloaden. Je hebt enkel een digitaal device met camera/microfoon en 
internetverbinding nodig. (Bij de meeste toestellen zit dit ingebouwd.) 
 
- Ontvangst in de algemene ruimte. Er is tijd voor technische vragen. 
- Gezamenlijke dansauditie. Zorg voor voldoende plaats zodat we zo veel mogelijk van je lichaam 
kunnen zien. Trek comfortabele kledij en schoenen aan. 
- Gezamenlijk inoefenen ensemble-nummer. 
- Individuele zang- en spelauditie. Voor dit gedeelte bereid je een eigen keuzenummer en het 
opgelegde werk voor mannen/vrouwen voor. Je zal hiervoor worden doorgestuurd naar een aparte 
digitale “kamer” met de creatives. 
 
Praktisch: De minimumleeftijd voor deze productie is 16 jaar (geboortejaar 2005).  
 
C. De wekelijkse repetitie:  
- Iedere woensdag vanaf 10 februari 2021: 20:00 tot 22:15 uur (19:50 aanwezig) 
- In september/oktober ook op zondagen van 14u-18. Dit zowel voor doorlopen, dansrepetities als 
productionele activiteiten (fotoshoot, promo-acties etc.) 
- Omdat we dit seizoen vaker in kleinere groepjes (en online) zullen werken, hebben we iets meer 
repetitietijd nodig. Hiervoor vragen we zo veel mogelijk zondagen vrij te houden. Je zal zeker niet elke 
zondag worden verwacht, maar we willen dit alvast melden. Een concrete planning volgt nog. 
- Adres: Grote Kouterstraat 70, 9120 Vrasene 

Dit geldt uiteraard pas vanaf de maatregelen het toelaten én we het veilig genoeg achten. 
Tot die tijd houden we het digitaal. Het creative team stelt een plan op om in kleine groepjes te 
starten indien nodig.  

 
D. Planning solisten: 
- Extra zang- en regierepetities in overleg met regisseur en vocal coach.  
Onze vaste repetitiedag is op woensdagavond, maar solistenrepetities kunnen in overleg ook op andere 
momenten doorgaan… hangt van de kalenders af en wordt op voorhand duidelijk vastgelegd in samenspraak 
met de betrokkenen.  

 
E. Voor iedereen: 
- Verlofperiode: Er zijn geen muziekrepetities tussen donderdag 15 juli en dinsdag 17 augustus 2020.  
 (Eventueel kunnen wel regierepetities doorgaan als de kalenders dit toelaten…) 
- De definitieve repetitiekalender zal in februari worden opgemaakt en verspreid. 
 
F. Er wordt – zowel voor repetities als opvoeringen – geen onkostenvergoeding uitgekeerd voor de 
verplaatsing van huis naar Vrasene of Sint-Niklaas. De opvoeringen gebeuren in het kader van de 
werking van een amateurgezelschap. Er wordt dus op geen enkele wijze enige vergoeding uitbetaald. 
 
Toi Toi Toi!    Het “Side Show” Team. 


