
Auditieopdracht Kleinkunst 2020 online:  
  

1. Maak een solo (conference/liedje/sketch) over een onderwerp dat jou aangaat. Dat kan alles 

zijn, bijvoorbeeld: familieperikelen, eenzaamheid, klimaat, sociale media, stress, politiek, 

corona, liefde.  

Tips om het theatraler of grappiger, absurder te maken: 

 Uitvergroting (je maakt alles net een tandje erger, je zet jezelf net wat grotesker neer ect) 

  schakelen in typetjes  

 in en uit je verhaal stappen 

 uitbeelden van bepaalden handelingen 

 verassende wendingen in het verhaal. Probeer juist iets te doen wat men niet verwacht.  

Maar het hoeft niet grappig te zijn. Je kunt ook prachtige ontroerende liedjes teksten schrijven. 

Bijvoorbeeld 

Film je solo en stuur hem naar ons op. Je solo mag ongeveer 3 minuten duren. Hieronder wat links 

met voorbeelden ter inspiratie:  

 Geen familie , lied:  
https://www.youtube.com/watch?v=uchlpS6HdCk&list=PLAA9971B0D4DA9EF4&index=4  

 Brigitte Kaandorp, lied: https://www.youtube.com/watch?v=JLNvBvJ-F00  

 Cojones, rap: https://www.youtube.com/watch?v=Y3BtTenuu5M  

 Oudejaarsconference 2010, sketch : https://www.youtube.com/watch?v=x0JGsdKLN40  
 
 

2. Leer rol A of rol B en speel de dialoog met iemand anders. (mogen je ouders , 
broertje zusje zijn, maar mag ook iemand zijn die ook auditie gaat doen)  Maak een duidelijk 
keuze in het personage dat je speelt. Stemgebruik, snelheid, volume ect.  Mocht je niemand 
hebben dan leer je beide rollen en schakel je de hele tijd tussen de twee personen. Zorg dat 
je een duidelijk verschil tussen de twee personages laat zien. Film het en stuur het op.  

 
 
Een hip cafe in Amsterdam. A is  klant, B is ober. 
 
A:  Ik zou graag een kopje koffie willen.  
B:  Koffie?  
A:  Koffie.  
B  Wat voor soort?  
A:  Wat voor soort?  
B:  Wat voor soort??  
A:  Gewoon een kopje koffie.  
B:  We hebben Latte Macchiato, , espresso, dubbele  espresso, café latte, cappuccino, .. (wil 
doorgaan, A onderbreekt)  
A:  Euh, doe dan maar een glaasje water.  
B:  Wilt u dan bronwater, spa blauw, spa rood, gefilterd water..  
A:  Doe maar een appeltaart.  
B:  Wilt u dan glutenvrij, suikervrij, biologische appeltaart..  
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A:  Gewoon appeltaart.  
B:  Dat hebben we niet, we hebben wel speltkoeken, cheesecake, biologische frambozen taart, 
suikervrije…  
A:  Een bruin broodje met  kaas.  
B:  Wilt u dan speltbrood, zuurdesem, rogge, meergranen, meerzaden..  
A:  Nee, gewoon bruin brood met pitjes!!!!   
B:  Oké, dat wordt dan 15 euro en 30 cent.  
A:  Wat?  
  
 
 
 


