Persbericht /Uitnodiging
800 jongens en meisjes doen auditie (toneel, zang, dans)
voor een van de felbegeerde rollen in de film AFBLIJVEN!
Onder leiding van Maria Peters (scenario en regie)
In aanwezigheid van Carry Slee

Theater De Liefde
Da Costakade 102, Amsterdam (Zijstraat van de De Clercqstraat)
Zaterdag 18 maart 2006 | 09:00 – 16:00 uur
Ruim 4000 kinderen hebben zich de afgelopen maanden via o.a. het speciale formulier
op www.shootingstar.nl massaal aangemeld voor de audities van de film AFBLIJVEN!,
naar de gelijknamige bekroonde bestseller van Carry Slee. Met maar één doel; een rol
bemachtigen in deze film over ambitie en vriendschap met heel veel muziek en dans.
Zaterdag 18 maart aanstaande is het zover.
800 kinderen zijn geselecteerd om van ’s ochtends 09:00 tot ’s middags 16:00 uur in
Theater De Liefde, Da Costakade 102 te Amsterdam te laten zien wat ze in hun mars
hebben. Carry Slee, de schrijfster van het boek, zal zelf ook aanwezig zijn.
Maria Peters (scenario en regie) hoopt dat er tussen de vele aanmeldingen de talenten
schuilen die de rollen kunnen spelen van Melissa en Jordi (de hoofdrollen) en verder
Fleur, Debby (allen 15 jaar) en Jim (19 jaar). Eind april starten de opnamen.
Toneel-, zang- en dansauditie
Er zijn 10 auditieruimten met camera’s, microfoons, filmlampen en natuurlijk
cameramensen en regisseurs,… die simultaan gebruikt gaan worden. Net als in een
échte film moeten de kinderen een scène voorspelen. Alles staat onder leiding van Maria
Peters die ook de film zelf gaat regisseren.
De jongens hebben een scène van “Sam” toegestuurd gekregen. Van de meisjes wordt
iets extra’s gevraagd. Aan hen is gevraagd zowel de rol van “Sam” als van “Melissa” uit
hun hoofd te leren. De kinderen die goed kunnen zingen hebben ook een liedtekst (Nine
Million Bicycles van Katie Melua) ontvangen om dit voor de camera te zingen.
Na de toneel- en zangauditie kunnen de kinderen in een aparte ruimte ook meedoen aan
een echte dansauditie onder leiding van dansinstructeur Roberto da Costa, drievoudig
wereldkampioen hip hop.
Geïnteresseerd om als media verslag te doen van deze castingdag?
U bent van harte welkom.
Neem contact op met MVSP, Monique van Schendelen of Anne Langewouters.

T: 035 5826969 / 06 53697606 E-mail: monique@mvsp.nl

anne@mvsp.nl

Korte inhoud AFBLIJVEN!
Melissa houdt ontzettend van dansen en zit op klassiek ballet. Tenminste, dat denken
haar ouders. Want zodra ze op de dansschool is, volgt ze eigenlijk hiphop danslessen.
Jordi zit bij Melissa in de klas. Hij kent haar al vanaf de basisschool en heeft een zwak
voor haar. Als Melissa mag dansen in de videoclip van een superbekende rapper, is ook
Jordi razend enthousiast. Maar om haar onzekerheid te verbergen en beter te kunnen
dansen slikt ze stiekem pilletjes. Het worden er steeds meer. Haar vrienden staan
machteloos. Hoe kunnen ze Melissa helpen?
Carry Slee
Kinderboekenschrijfster Carry Slee heeft sinds 1989 al meer dan vijftig succesvolle titels
op haar naam staan. Van haar boeken zijn bijna vier miljoen exemplaren verkocht. De
boeken van Carry Slee werden bekroond met talloze onderscheidingen, waaronder negen
keer de grote prijs van de Kinderjury, vier keer de prijs van de Jonge Jury, de Venz
kinderboekenprijs en twee keer de Pluim van de maand. Carry Slee schrijft klare taal,
die jongeren aanspreekt. AFBLIJVEN! is de eerste bekroonde bestseller van Carry Slee
die wordt verfilmd.
Maria Peters / Shooting Star
Het scenario en de regie zijn in handen van Maria Peters (onder meer De Tasjesdief,
Kruimeltje en Pietje Bell). ‘Door de herkenbaarheid, de dans en muziek én de romantiek
ben ik ontzettend blij dat ik dit boek mag verfilmen. Het wordt een film die gaat over de
wereld van nú.’ aldus Maria Peters.
De film wordt geproduceerd door Shooting Star Filmcompany, de
filmproductiemaatschappij van Dave Schram, Hans Pos en Maria Peters. Shooting Star
maakte naast De Tasjesdief en Left Luggage ook o.a. films als Kruimeltje en Pietje Bell 1
& 2, die samen een kleine 3 miljoen bezoekers trokken.
Foreign Media Group
Foreign Media Group, die AFBLIJVEN! in coproductie met Shooting Star Filmcompany
verfilmt, is een internationaal opererende uitgeversgroep in verschillende velden van de
media. Lezen, kijken en luisteren, in alle mogelijke genres, van klassiek tot eigentijds en
gericht op zowel kinderen als volwassenen – Foreign Media Group richt zich op een breed
scala van mediaproducten.
De uitgaven van de twaalf uitgeverijen van Foreign Media Group bestaan uit muziekcd’s, boeken, luisterboeken, tijdschriften, speelfilms, dvd’s, documentaires, games en
cd-roms. In de uitgeefvisie wordt ingespeeld op de verschillende mediaproducten en
combinaties die hierin mogelijk zijn. Foreign Media Group stelt zich ten doel zo diep
mogelijk in creativiteit te investeren en platformonafhankelijk uit te geven.
In de crossmediale (boeken, audio cd, game, ringtones, making of-fotoboek,
downloads,...) film AFBLIJVEN werken alle uitgeverijen van FMG samen.
Bridge Entertainment Group, onderdeel van de entertainment divisie van FMG en
producent van succesvolle bioscoopfilms als De schippers van de Kameleon en Kameleon
2, verzorgt de bioscoop- en dvd-exploitatie van de film. De theaterdistributie is in
handen van RCV.

Te zien in de bioscopen vanaf najaar 2006

