CASTING CALL
Productie: Ontwricht
Productie Type: Participatieproject
Duur: Feature Film (100 minutes)
Formaat: 16:9 HD / (4K?)
Gepubliceerd op: Donderdag 4 Juli 2019
Productie locatie: Amsterdam
Productiehuis: Devilsberg Motion Pictures
Company website: https://devilsberg.com
Regie: Erik Ros
Producenten: Anouk van Stokkom, Frank Hartman, Niels Ros, Erik Ros
Casting Director: Erik Ros
Locatie Audities: LAB111 (Arie Biemondstraat 111, 1054 PD, Amsterdam)
Locaties: meerdere locaties
Email: connect-with@devilsberg.com
Vergoeding: Aandelen
BELANGRIJKE DATA
Audities: Vrijdag 12 Juli, 2019 14:00 – 17:00 (Bij voorkeur vooraf ingepland)
Opnames beginnen: 15 augustus 2019
Opnames eindigen: 1 Oktober 2019
Synopsis:
Alex is zijn vriendin verloren. Ze is omgekomen op haar werk. Iedereen denkt dat het een
ongeluk was. Alex twijfelt. Samen met een kleurrijke groep hackers gaat hij op onderzoek
uit.

ROLLEN
Alex: man (27-29) ~25 draaidagen
Alex is een jonge kunstenaar. Hij is creatief, gevoelig, impulsief en zelfverzekerd. Hij denkt
dat de regels niet voor hem gelden. Hij voelt hard en hij leeft hard. Hij staat midden in het
leven, maar aan de rand van de maatschappij. Hij doet de dingen op zijn eigen manier.
Alex heeft moeite met verwerken van het verlies van zijn vriendin. Voordat hij haar dood
een plaatsje kan geven moet hij eerst uitvinden wat er precies gebeurd is.
Inspiratie:
– Jean-Michel Basquiat (Jeffrey Wright) Basquiat
– Erik Vonk (Rutger Hauer) Turks Fruit
– Herman Brood (Herman Brood) Cha Cha
– Elliot Alderson (Rami Malek) Mr. Robot

Diederik: man (50-60) ~6 draaidagen
Diederik is directeur van het pensioenfonds en voormalig baas van Alex’ overleden
vriendin. Hij is slim, succesvol en charismatisch. Hij wordt door velen bewonderd. Zijn
plaats is midden in de maatschappij. Hij is een leider. Hij denkt dat de regels niet voor hem
gelden.
Diederik weet als geen ander dat er de waan is en de realiteit. Met alles, maar zeker met
de zaken. Het is voor hem van groot belang dat de waan de waan blijft en dat de realiteit
verhuld blijft.
Inspiratie:
– Alfred Heineken (Rutger Hauer) De Heineken ontvoering
– Matthias Meyer – de oude (Pierre Bokma) De Maatschap
– Francis J. "Frank" Underwood (Kevin Spacey) House of Cards
– Patrick Bateman (Cristian Bateman) American Psycho

Viola: vrouw (40-45) ~5 draaidagen
Viola is een sterke, sexueel zelfverzekerde hacker. Ze heeft twee jonge minnaars die haar
intens beminnen, en zij hen. Ze is een leider en heeft een sterk gevoel voor
rechtvaardigheid. Samen met Caroline leidt zij de hackers die Alex helpen de waarheid te
achterhalen.
Haar belangrijkste doel is om in het geheim het onrecht te bevechten.
Inspiratie:
– Femke Halsema
– Madonna
Overige rollen zijn via informele kanalen vervuld

LET OP: Ontwricht is een participatieproject. Iedere deelnemer krijgt per gewerkte dag
een aandeel in het eindresultaat. De opbrengsten zullen naar rato onder de deelnemers
verdeeld worden. Gegarandeerde inkomsten zijn er vooralsnog niet. Het doel is wel om
een bioscoop film te maken.

Link naar de website:

