
 
 

Open call  - Papua’s got talent II 

Op 30 november 2013 vindt de 2e editie plaats van Papua’s Got Talent! Na een vrolijke en 
uitverkochte eerste editie is het tijd voor een vervolg: doe jij ook mee? 

 

Wat is PGT II? 
Papua’s got talent is een talentenshow waar de (podium)talenten van Papoea’s in Nederland 
centraal staan. Bekijk het videoverslag van de vrolijke, uitverkochte 1e editie op Facebook.  

 

Waar is het? 
Het vindt plaats in het Bijlmerparktheater (BPT), een mooie plek middenin de Bijlmer, Amsterdam. 
Het Bijlmerparktheater is een professioneel theater met alle technische faciliteiten,  een theaterzaal, 
foyer en diverse studio’s waar dans, muziek en theater optredens, jamsessies en workshops 
plaatsvinden. Het is een plek waar talent samenkomt, van amateur tot professional en van jong 
talent tot veteraan.  
 

Jij kan meedoen!  
Zou jij het leuk vinden om op deze dag zelf op te treden? Dat kan! Er is plek voor 20 talenten! 

Heb jij:  
 Podiumtalent? Denk aan zang, muziek, dans, standup comedy, verhalen vertellen, DJ, 

poezië 

 Papoea roots (via je vader, moeder, opa of oma)? 

En wil jij: 
 Je talenten met ons delen en laten zien aan publiek? 

Dan is dit iets voor jou!  
 Kids talents, van 6 tot 16 jaar treden op ‘s middags van 15.30-16.30 uur 

 Talents, van 17 jaar en ouder treden ‘s avonds op van 19.30 – 20.30 uur 
 
Optredens vinden plaats in de theaterzaal: capaciteit is 200+ mensen. De zaal heeft een vlakke vloer, 
piano & techniek zijn aanwezig. 

 

Wat zijn de spelregels? 
 Je lied, dans act, gedicht of andere performance duurt maximaal 5 minuten 

 Je kan alleen of met ’n crew/vrienden optreden (de crew hoeft geen Papoearoots te hebben) 

 Je stuurt ons een inschrijfformulier met je naam, leeftijd en wat je gaat doen 

http://www.youtube.com/watch?v=qs1j6oA2b74


 Je act, lied of optreden mag over van alles gaan: jij bepaalt 

 Je optreden wordt door een professionele jury beoordeeld bestaande uit Patrick Kaisiëpo 
(muziekproducer), Fako Kluiving (hoofd programmering BPT) en een dansprofesssional. 

 

Wat bieden we jou? 
 Een ongelooflijk gezellige dag; 

 Ervaring opdoen op een professioneel theaterpodium;  

 Begeleiding op de dag, eten, 2 consumptiebonnen en een reiskostenvergoeding; 

 Er zijn prijzen te winnen!  
1. Hoofdprijs: optreden bij het In the picture festival, voorjaar ‘14, Bijlmerparktheater.  
2. Tweede en derde prijs; cadeaubonnen 

 
Aanmelden  (deadline: 17 november 2013) 
Mail ons, liefst met ingevuld en ingescand inschrijfformulier:  info@kosmopolisutrecht.nl of bel 06 
27136488 
  

mailto:info@kosmopolisutrecht.nl


 
Inschrijf formulier Papua’s got talent II 

Mijn naam is:   ________________________________________________ 

Mijn leeftijd is:   __________ jaar 

Mijn adresgegevens zijn:  

 

 (geef in ieder geval een email adres of telefoonnummer door en je woonplaats) 

Mijn optreden bestaat uit het volgende: 

 
(beschrijf je optreden: dans, zang, instrument spelen, gedicht voordragen, iets anders) 

Met hoeveel mensen treed ik op:   _______________________ 
(vul in of je alleen optreedt of met een groep, als jij je opgeeft namens de groep ben jij 
automatisch contactpersoon) 

Ik maak gebruik van: 
(dit zijn je technische gegevens, zet ’n kruisje bij wat je nodig hebt) 

o Loop microfoon (handheld) 
o Headset 
o Staande microfoon (microfoon met standaard) 
o Versterking voor mijn instrument 
o De piano 
o Dansoppervlak van    ___   m2 

Ik neem zelf mee: 
(kruis aan of omschrijf in wat je mee neemt) 

o Een instrument, namelijk:   ___________________________________ 
o muziek op een USB stick 
o Een muziek CD 
o M’n laptop, en dat is een Apple / PC 
o Iets anders, namelijk:  _______________________________________ 

 
NB: nadat jij je hebt opgegeven, nemen we het draaiboek en de techniek met je door. Wacht 
niet te lang: er is plek voor maximaal 20 optredens in de theaterzaal! 


