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Figuranten voor een lichtprojectie in de fontein
Vanaf komend najaar is op op het verbouwde Koopmansplein een nieuw lichtkunstwerk te zien.
Met videoprojectie op een waterscherm wordt het heden en verleden van Assen in beeld gebracht.
Voor het maken van de film voor deze projectie zoeken wij figuranten uit Assen die het leuk vinden
om mee te spelen in dit kunstwerk. Je wordt hiervoor gefilmd in de greenscreen studio.
Wij willen graag zoveel mogelijk verschillende inwoners van Assen in beeld brengen. We hebben
daarom voor iedereen een mogelijke plek bij de opnames, ongeacht je leeftijd, sekse, achtergrond of
uiterlijke kenmerken. We zijn ook op zoek naar enkele kinderen die het leuk vinden om mee te
spelen in dit bijzondere project! Acteer ervaring is voor de meeste personages niet vereist. In het
werk is uiteindelijk enkel je silhouet te zien. Je komt dus niet heel herkenbaar in beeld.
Naast de verbeelding van de huidige inwoners van Assen, zoeken we ook een aantal mensen die de
rol kunnen spelen van een iconisch figuur: Lodewijk Napoleon, Bartje en Tokkel. Ook hiervoor geldt:
alleen je silhouet wordt gebruikt in het werk.
Meedoen kan op vrijwillige basis. Hoogstwaarschijnlijk vinden de opnames plaats op 8 en 9 augustus
2021 in Assen. Wanneer je interesse hebt en op (één van deze) data beschikbaar bent, kun je mailen
naar figurantenkoopmansplein@gmail.com. Vermeld in je mail de volgende informatie: je naam,
telefoonnummer, een korte omschrijving wie je bent en of je ervaring hebt met theater, film of dans.
Ook een foto is fijn. Als je wordt geselecteerd, ontvang je van ons een briefing met wat er van je
verwacht wordt. De opnames nemen ongeveer een half uur in beslag en vinden plaats in Assen. In
ruil hiervoor word je uitgenodigd voor premiere van de lichtinstallatie, ergens dit najaar.
Kortom: voor aanmelden of informatie neem je contact op via
figurantenkoopmansplein@gmail.com.
Voorbeeld projectie: Mannes schudt waterdruppels uit z'n staart
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Voor de iconische personen zoeken we personen met de volgende profielen:
1. Lodewijk Napoleon
Man van ongeveer 18 - 35 jaar.
Rank gezicht, grote maar smalle neus, vrouwelijk in beweging.
Referentie foto’s:

2. Bartje
Jongen van ongeveer 8 - 10 jaar. Ouder kind mogelijk, mits klein postuur.
Rond gezicht, kuifje, speels, beweeglijk.
Voorkeur voor jongen die al eens eerder heeft geacteerd.
Referentie foto’s:
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3. Tokkel
Man van ongeveer 40 - 60 jaar.
Gezet. Baard. Brede neus. Lang en verwilderd haar.

Voor de hedendaagse Assenaren zoeken we:
1. Moeder met kind
Vrouw van ongeveer 30 jaar met aan de hand een klein kind (jongen of meisje) van ongeveer 5 jaar.
2. Jong stelletje
Man en vrouw van ongeveer 20 jaar. Voorkeur voor een koppel dat in het echt ook een relatie heeft. Opnames met
omhelzing, geen anderhalve meter afstand van elkaar.
3. Jongens hand in hand
Twee jongens van ongeveer 30 jaar die een stel vormen. Voorkeur voor een koppel dat in het echt ook een relatie heeft.
Geen anderhalve meter afstand van elkaar.
4. Vrouw op bankje
Vrouw van ongeveer 40 jaar.
5. Skater
Jongen OF meisje, ongeveer 15 jaar. Modern gekleed. Moet echt kunnen skaten op skateboard en bij voorkeur wat trucjes
kunnen.
6. Kind springend in water
Jongen OF meisje, ongeveer 8 jaar. Gaat niet echt in water springen, maar moet het wel leuk vinden om gefilmd te worden.
7. Oudere man met boodschappentassen
Man van ongeveer 70 jaar. Kalend hoofd, gebogen postuur. Mogelijk lopen met boodschappentas op wielen (zelf
meenemen).
8. Meisje op fiets
Meisje van ongeveer 13 jaar.
Neemt eigen fiets mee.
9. ….
Iedereen die het leuk vindt om mee te doen en een aanvulling is op de diversiteit binnen de figurantengroep.
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