NIEUWSBRIEF NMC
NORA MULLENS CASTING
tel.:
fax:

0299 - 42 14 09
0299 - 42 14 32
0299 - 66 06 22

mobiel Nora Mullens
06 - 22 37 38 92
mobiel Theo J. Schraven
06 - 18 51 18 62
website:
www.noramullenscasting.nl
e-mail:
nmcasting@xs4all.nl
postadres:
Pieter Slootenweg 21
1456 AB Neck

NECK, OKTOBER 2006

*** WEBSITE

*** CASTINGMATERIAAL

Kijk op de website voor het laatste nieuws,
workshops, series, commercials, films en
reacties van o.a. acteurs.

Acteurs en actrices:

► Uitgebreide informatie, nieuws, foto’s,
workshops, links en meer zijn nu al te vinden
op de website www.noramullenscasting.nl.

Zorg dat je castingmateriaal
‘up to date’ is!
Stuur regelmatig nieuwe foto’s
per post en laat weten waar(in) je
te zien bent.

*** NIEUWS

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Schimmen
► NMC heeft de casting verzorgt voor een pilot van de thrillerserie Schimmen.
Een thrillerserie vol actie, waarin een vrouw met geheugenverlies een cruciale rol
blijkt te spelen in de voorbereiding van een terroristische aanslag.
Nick Jongerius van Pellicola brengt de pilot momenteel onder de aandacht van
televisieproducenten. Anniek Pfeifer, Roef Ragas en Hans Trentelman e.a. hebben
hun medewerking aan de pilot verleend.
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Doodeind
► De speelfilm ‘Doodeind’, waarvan Nora Mullens de casting heeft gedaan, draait
nog steeds in vele bioscopen. Horrorfans: mis deze kans niet!
Kijk voor meer info over Doodeind op: www.doodeind.nl
AT5 – West Side
► De Amsterdamse realitysoap West Side blijkt een groot succes. Het camerawerk is
uitstekend. Oproepen via AT5 en NMC hebben een interessante mix van culturen,
professionele acteurs en amateurs uit Amsterdam opgeleverd.
(Lees een korte reactie van Cohen op de volgende pagina.)

Nora Mullens
castingdirector

Theo J. Schraven
caster

Komedieserie ‘Toen was geluk heel gewoon’
►De KRO is al weer druk bezig met de opnames van de veertiende reeks van de
bekende en veel in de prijzen gevallen komedieserie ‘Toen was geluk heel gewoon’.
Regie: Zdenek Kraus.
► NMC verzorgd wederom de gastrollen voor deze reeks. Een verrassende bekende
Nederlander speelt dit seizoen een gastrol in deze populaire serie. Blijven kijken dus!
Nieuw samenwerkingsverband per 1 november 2006
► Nora Mullens en Theo J. Schraven zijn een samenwerkingsverband aangegaan.
(Lees het interview op de volgende pagina.)
*** WORKSHOPS

Jan Olivier
camera, techniek en ondersteuning

Annemieke Goudsmit
communicatie

Er zijn weer maandelijkse workshops voor ervaren en beginnende acteurs.
Kijk voor meer informatie en foto’s over de workshops op de website.
► MONOLOOG AUDITIETRAINING
► CAMERA ACTEREN VOOR BEGINNERS
► CAMERA ACTEREN VOOR JONGEREN (10-13 / 14-18)
en voor de speciale aanbiedingen:
► JEUGDTHEATERSCHOLEN en AMATEURTONEEL

INTERVIEWS
*** NIEUW SAMENWERKINGSVERBAND
Na een periode van intensieve gesprekken gaan Nora Mullens en Theo J. Schraven een samenwerkingsverband aan,
waarbij Nora en Theo uiteindelijk gezamenlijk Nora Mullens Casting gaan runnen.
*** INTERVIEW MET NORA MULLENS EN THEO J. SCHRAVEN
door Annemieke Goudsmit

*** INTERVIEW MET THEO

Bundeling van zwaargewichten
opent nieuwe perspectieven
voor Nora Mullens Casting (NMC)

Nora was al enige tijd aan het rondkijken naar een geschikte partner.
Iemand die iets kan toevoegen aan NMC en waar het prettig mee
samenwerken is. Ze kwam een bekende tegen die ze al jaren niet had
gezien, Theo J. Schraven. Is hij ‘the one’? Past hij in NMC?
Nora en Theo spreken dezelfde taal en hebben allebei een Bourgondische
manier van leven. Ook zitten ze duidelijk op een lijn als het om casten, de
transparante werkwijze, visie en de daarbij behorende nieuwe initiatieven gaat. Nora heeft zich al neergezet als een
professionele, doorgewinterde castingdirector. Theo heeft ervaring als acteur, regisseur, producent en als opnameleider. Het klikte, en nu zijn Nora en Theo een energiek samenwerkingsverband aangegaan.
Nora, hoe zie jij de samenwerking? En Theo, hoe wil jij veranderingen doorvoeren?
“Hoho”, roept Nora quasi verontwaardigd. “Veranderen? Dat zal de tijd leren! Ik heb natuurlijk wel altijd met personeel
gewerkt, maar de verantwoording voor alle castings en alle werkzaamheden van het castingbureau lagen toch bij mij.
Nu wil ik een nieuwe fase in mijn leven ingaan, niet meer in mijn uppie de kar trekken. Een partner die ook meedenkt
en bijvoorbeeld onderhandeld met een klant. Iemand met nieuwe ideeën en met initiatieven uit een andere hoek.
Ik wil gewoon een kompaan. Samenwerken zie ik echt zitten. Ik heb er ontzettend veel zin in.” Theo vult grinnikend
aan: “We gaan langzaam aan, ik denk dat we elkaar goed genoeg aanvoelen om de samenwerking vanuit de oude
naar de nieuwe situatie te kunnen laten vervloeien.” Nora vult aan: “Voor producenten, regisseurs en acteurs zal er
eigenlijk niets veranderen. Behalve dat ze nu ook met Theo te maken krijgen.”
Dus Theo is al een paar maanden met NMC bezig?
Theo: “Ja, en in de maanden waarin we nu al samenwerken heb ik gemerkt dat Nora erg open staat voor andermans
inzicht, ik voel bij haar absoluut geen weerstand”. Nora beaamd: “Nee, helemaal niet!” Theo vervolgt: “En je luistert
ook goed naar wat ik te zeggen heb”. Nora knikt: “Ja, waarom niet? Aan sommige dingen zal ik vast blijven houden,
omdat ik die dan belangrijk vind. Maar we spreken elkaars taal, liggen op een lijn. Hoe we bijvoorbeeld over de relatie
met acteurs denken is hetzelfde. Een acteur mag van ons iets verwachten en ik vertrouw Theo daar volledig in.
Hoe zien jullie de toekomst voor NMC?
Nora: “We willen een toegankelijk bedrijf blijven voor regisseurs, producenten en acteurs. Korte lijnen, betrokkenheid
en bereikbaarheid zijn voor ons belangrijk.” Theo: “Daarnaast willen we ook andere initiatieven ontplooien gezien onze
achtergrond, expertise en omdat we vreselijk nieuwsgierig zijn!”
:
*** TELEFOONRUBRIEK
«
Een reactie van burgemeester Cohen op Amsterdamse realitysoap West Side
Cohen heeft ook zelf een rol gespeeld in één van de eerste afleveringen van West Side. Hij speelde ‘de burgemeester
van Amsterdam’. We namen de telefoon ter hand voor een korte reactie...
Heeft u één of meerdere afleveringen gezien?
Ja!
Wat doet het u?
Ik vind het, zoals dat ooit zo mooi heette, ‘fel realistisch’ en spannend om naar te kijken.
Is het wat u ervan verwachtte?
Ja, en meer dan dat…

