
HANDLEIDING AUDITIEVIDEO 

 

Wat fijn dat je interesse hebt om CliniClown te worden! We zijn heel benieuwd naar jouw motivatie, 

CV én auditievideo. Hier wat tips voor je video: 

1. Introductie - max. 1 min. 

We willen je graag leren kennen dus stel jezelf kort voor. Het is belangrijk dat je jouw naam, leeftijd 

en woonplaats benoemt. Verder willen we graag weten wat je in je professionele verleden hebt 

gedaan. En vinden we het mooi om te horen waar jouw kracht ligt. Dit kan zang, dans, acrobatiek 

zijn. Of heel iets anders, als jij er maar plezier uithaalt en er goed in bent. 

Voor deze video is het belangrijk dat je helemaal jezelf bent. En je dus (nog) geen clownsneus of 

kostuum draagt.  

2. Impressie spelvaardigheid - max. 3 min. 

In dit deel willen we je spelvaardigheden zien. Je mag een korte scène opnemen waarin je toont wat 

je als speler in huis hebt. Een aantal kernwoorden kan je hierbij in je achterhoofd houden: humor, 

lichtheid, oprechtheid, beleving, incasseren en ‘hier & nu’. Deze woorden kunnen verwerkt worden in 

een clownsact maar dit is geen must. Je bent vrij om eerder werk te gebruiken, als we maar kunnen 

zien dat bovengenoemde kernwoorden terugkomen..  

Aandachtspunten: 

Camerawerk: 

● Het is belangrijk dat we de expressie op je gezicht en je lichaam kunnen zien. Speel dus 

zowel dichtbij als verder weg van de camera. Zodat beiden goed in beeld zijn.  

● Gebruik een statief (of iets anders) om je camera stabiel te houden. 

● Zorg voor een camera of smartphone die op hoge resolutie kan opnemen. 

● Zorg ervoor dat je goed te verstaan bent en dat de ruimte licht genoeg is. 

Aanleveren: 

● We ontvangen graag 1 video waarin bovenstaande twee onderdelen zijn samengevoegd. 

● In de bestandsnaam vermeld je: ‘Auditie CliniClowns 2022’ + [voor- en achternaam]. 

● Vraag een verzendlink aan via Wetransfer.com en plaats deze in je e-mail waar ook je 

motivatie en CV zijn bijgevoegd. 

 

 


