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Dit weekend is in het Plopsa Theater De Panne de finale auditie gehouden voor de musical
Junior Musical - Kadanza, die op 14 februari 2015 op dezelfde locatie in première gaat. Na de
regionale audities in de diverse Vlaamse provincies hadden 100 kinderen een plaatsje
bemachtigd in de finale. Daarvan werden er door de jury 28 geselecteerd. Zij mogen allemaal
meespelen in de musical volgend jaar en worden daar optimaal op voorbereid met coaching,
workshops, een bootcamp, enz. Tijdens de Junior Musical Showweek in december wordt
bepaald wie van de 28 de twee kinderhoofdrollen in de musical zullen mogen vertolken.
Het verslag van de finale auditie is te zien op Ketnet, van maandag 6 tot donderdag 9 oktober,
telkens van 18.20 u. tot 18.35 u. Na de laatste uitzending, op donderdag 9 oktober omstreeks
18.35 u. worden de namen van de geselecteerde kinderen bekendgemaakt. Tot dan staan ze
dus ook onder embargo!
De jury bestond uit musical-icoon Koen Crucke, zangeres en actrice Lauren De Ruyck, Frank Van
Laecke (de regisseur van de Studio 100 musical 14-18 en ook van Junior Musical – Kadanza) en de
coaches Chris Corens (acteren), Ijvi Hagelstein (dans) en Kristof Aerts (zang).
Frank Van Laecke is heel tevreden over de selectie:
“Het is een luxe om uit zo’n ruim aanbod van kandidaten te kunnen kiezen. Als je weet dat we van
2500 inschrijvingen voor de regionale audities naar 100 finalisten zijn gegaan, dan zijn er bij die
100 zeker geen ‘verliezers’. Maar we moesten een keuze maken en daarbij zijn we niet alleen
uitgegaan van het talent van de kandidaten, maar ook van het ‘familieportret’: de kinderen krijgen
allemaal een rol en ze moeten dus ook goed in het geheel passen. Ik denk dat we erin geslaagd zijn
om 28 jongeren te selecteren met het juiste zang-, dans- en acteertalent én de nodige
complementariteit om de musical te maken die we voor ogen hebben.”
Ook Tatyana Beloy en Leonard Muylle, de presentatoren van de audities, zijn onder de indruk van
de juniors van Kadanza.
“De audities van Junior Musical hebben 28 geweldige talenten opgeleverd”, zegt Tatyana. “Zij gaan
zich nu samen met de productieteams van Studio 100 en Ketnet volop voorbereiden op de musical”.
“Het beloven nog spannende maanden te worden”, bevestigt Leonard. “Niet alleen voor de 28,
maar ook voor alle Ketnetters. Want zij kunnen een aantal elementen in de musical mee bepalen.
En wij volgen het voor Ketnet op de voet.”

Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de geselecteerde kinderen met hun leeftijd,
woonplaats, favoriete musical en hobby’s.
Hoge-resolutiefoto’s zijn beschikbaar op http://pers.vrt.be en via geert.vanhoeymissen@vrt.be.
De juniors van Kadanza zijn beschikbaar voor interviews, maar alleen op aanvraag via
interviews@vrt.be.
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Dit zijn de juniors van Kadanza
Hieronder vindt u een overzicht van de 28 kinderen die tijdens de finale auditie van Junior Musical
werden geselecteerd voor de cast van Junior Musical – Kadanza.

Aaron Blommaert
Leeftijd: 12 jaar
Woonplaats: Aalst
Lievelingsmusical: Pinokkio
Hobby’s: basket, zingen, gitaar

Aiko Vanparys
Leeftijd: 14 jaar
Woonplaats: Bredene
Lievelingsmusical: The Sound of Music
Hobby’s: dansen, acteren, naar de cinema gaan met
vriendinnen, slaapfeestjes

Charlotte Boudry
Leeftijd: 15 jaar
Woonplaats: Aartselaar
Lievelingsmusical: Matilda
Hobby’s: musical, dansen, zingen en acteren

Junior Musical – Persdossier oktober 2014

www.ketnet.be

www.juniormusical.be

3

Daan Keisse
Leeftijd: 15 jaar
Woonplaats: Maldegem
Lievelingsmusical: Robin Hood
Hobby’s: zingen, piano spelen, notenleer

Daan Stuer
Leeftijd: 12 jaar
Woonplaats: Belsele
Lievelingsmusical: 14-18
Hobby’s: breakdance, zingen, acteren, dj-en, hiphop

Emma Van Abbenyen
Leeftijd: 13 jaar
Woonplaats: Mortsel
Lievelingsmusical: Oliver
Hobby’s: danscompetitie, piano, drama, voordracht en
scouts
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Emma Von Arx
Leeftijd: 12 jaar
Woonplaats: Olen
Lievelingsmusical: Oliver
Hobby’s: dansen, zingen, gitaar, piano

Fiene Zasada
Leeftijd: 14 jaar
Woonplaats: Ooigem
Lievelingsmusical: Pinokkio
Hobby’s: dansen, zingen, voordracht, toneel, chiro en
ballet

Flavio Rizzuto
Leeftijd: 10 jaar
Woonplaats: Genk
Lievelingsmusical: 14-18
Hobby’s: voetbal en toneelschool
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Hanne Verstraeten
Leeftijd: 14 jaar
Woonplaats: Oud-Heverlee
Lievelingsmusical: Matilda
Hobby’s: dans (ballet, jazz, pointes,
hedendaags), piano, musicalles en koor

showdance,

Ian Schelfaut
Leeftijd: 14 jaar
Woonplaats: Zomergem
Lievelingsmusical: 14-18 en Pinokkio
Hobby’s: musical

Jérémie Vrielynck
Leeftijd: 14 jaar
Woonplaats: Deerlijk
Lievelingsmusical: 14-18
Hobby’s: acteren, dansen, zingen, gitaar, drum, piano,
trompet spelen, badminton
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Karel Schepers
Leeftijd: 10 jaar
Woonplaats: Zonhoven
Lievelingsmusical: Junior Musical - Kadanza
Hobby’s:
dansen
(hiphop),
dictie,
tekenacademie

tumbling,

Lani Lauwers
Leeftijd: 14 jaar
Woonplaats: Schelle
Lievelingsmusical: Daens
Hobby’s: zingen, dansen en acteren

Lien Sodermans
Leeftijd: 14 jaar
Woonplaats: Opglabbeek
Lievelingsmusical: Domino en 14-18
Hobby’s: dansen, musicalschool, waterballet, zangles
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Lin Daems
Leeftijd: 13 jaar
Woonplaats: Nijlen
Lievelingsmusical: 14-18
Hobby’s: zingen, dansen en acteren

Marie Dusabe
Leeftijd: 13 jaar
Woonplaats: Erpe Mere
Lievelingsmusical: Alice in Wonderland
Hobby’s: zingen, dansen en acteren

Oona Abbeel
Leeftijd: 13 jaar
Woonplaats: Berlare
Lievelingsmusical: Annie
Hobby’s: dansen
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Oona Bossant
Leeftijd: 9 jaar
Woonplaats: Veurne
Lievelingsmusical: Annie
Hobby’s: gitaar, zwemmen, ksj, tennis, tekenen, zingen,
dansen, acteren, …

Phebe Staelens
Leeftijd: 13 jaar
Woonplaats: Eksaarde
Lievelingsmusical: 14-18 en Annie
Hobby’s: dansen, zingen en acteren

Raoul Cloesen
Leeftijd: 13 jaar
Woonplaats: Lanaken
Lievelingsmusical: 14-18
Hobby’s: dansen: hiphop, modern en jazz
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Robin Jonckheere
Leeftijd: 11 jaar
Woonplaats: Ieper
Lievelingsmusical: Hobby’s: zingen en dansen

Ruben Degroote
Leeftijd: 13 jaar
Woonplaats: Brussel
Lievelingsmusical: Annie
Hobby’s: zingen, piano spelen, acteren (toneelschool)

Ryan Joostens
Leeftijd: 13 jaar
Woonplaats: Mechelen
Lievelingsmusical: Oliver
Hobby’s: voordracht, AMV, drama, gitaar, zang, musical
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Sheldon Demiddeleer
Leeftijd: 13 jaar
Woonplaats: Halle
Lievelingsmusical: 14-18
Hobby’s:, dansen, zingen en acteren

Synn De Wachter
Leeftijd: 12 jaar
Woonplaats: Buggenhout
Lievelingsmusical: 14-18
Hobby’s: dansen, zingen en thuis acteren

Tuur Verelst
Leeftijd: 12 jaar
Woonplaats: Vorselaar
Lievelingsmusical: 14-18
Hobby’s: musical, tennis

Yente Benoy
Leeftijd: 13 jaar
Woonplaats: Kontich
Lievelingsmusical: Daens en 14-18
Hobby’s: dansen en zingen
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Junior Musical - Kadanza
Met Junior Musical – Kadanza slaan Ketnet en Studio 100 de handen in elkaar voor een ambitieuze
samenwerking. Junior Musical – Kadanza wordt een musical over een danskamp voor jongeren en is
opgebouwd rond bekende liedjes uit de tienjarige geschiedenis van Junior Eurosong. De jonge Lisa
beleeft de tijd van haar leven op het danskamp. Al op de eerste dag wordt ze verliefd op een
jongen. Maar wanneer de kampleidster de jongens en meisjes ’s nachts samen betrapt, deelt ze hen
op in twee aparte kampen, gescheiden door een rivier. Betekent dit voor Lisa en al de andere
kampleden het einde van een superleuke dansvakantie?
De regisseur van Junior Musical - Kadanza is niemand minder dan Frank Van Laecke, recent nog
geprezen voor zijn regie van de spectaculaire Studio 100 musical 14-18.
Onder de noemer Junior Musical volgt Ketnet het hele traject van Junior Musical - Kadanza op de
voet, vanaf de audities tot de première. “Junior Musical is een project dat Ketnet nauw aan het
hart ligt”, zegt netmanager Wouter Quartier. “Kinderen spelen de hoofdrol in Junior Musical Kadanza, letterlijk en figuurlijk. We nodigen hen uit om hun zang-, dans- en acteertalent te tonen,
en begeleiden hen daarbij optimaal, zodat ze zich nog beter kunnen ontplooien. Het is een
positief, participatief en constructief project. Dat maakt het helemaal Ketnet. We gaan er samen
met Studio 100 en met de kinderen iets moois van maken. Door gebruik te maken van de liedjes van
Junior Eurosong houden we bovendien ook die muzikale schat in ere en geven we hem een nieuw
leven.”
Anja Van Mensel, CEO Studio 100 Benelux: “Als producent van verschillende kinder –en jeugdseries
werken wij al vele jaren op een zeer fijne manier samen met Ketnet. Super dat we deze
samenwerking nu nog verder kunnen uitbreiden met dit project Junior Musical – Kadanza. Een
productie waarbij het voor zowel Ketnet als Studio 100 belangrijk is dat het vooral om een
samenwerking mét de kinderen gaat, waarbij we samen met hen op zoek gaan naar hun talenten,
en naar de juiste plaats van dat talent in onze musical… We zijn er ook van overtuigd dat heel wat
kinderen er van dromen om ooit eens te kunnen schitteren in een grote productie, en die kans
krijgen ze nu met dit project.
Twee van de volwassen hoofdrolspelers zijn Ketnet-wrapper Charlotte Leysen en Giovanni Kemper
(bekend van So You Think You Can Dance en tal van musicals). Wie de andere volwassen hoofdrol
speelt, wordt later bekendgemaakt.

De audities
Tijdens de audities, van eind augustus tot 4 oktober, gingen Ketnet en Studio 100 op zoek naar de
28 kinderen tussen 10 en 15 jaar die de cast van de musical zullen vormen. De audities bestonden
telkens uit een zang-, een dans- en een acteertest. Er waren maar liefst 2500 inschrijvingen.
De audities vonden plaats in de vijf Vlaamse provincies. Elke week kwam een andere provincie aan
de beurt, telkens op zaterdag. Het verslag van de audities was te volgen op Ketnet in de loop van
de daaropvolgende week, van maandag tot donderdag.
Uit de regionale audities werden 100 kandidaten geselecteerd. Daarvan werden er 28 weerhouden in
de finale auditie op zaterdag 4 oktober in Plopsa Theater De Panne. Het verslag van die nationale
auditie is nog tot donderdag 9 oktober te zien op Ketnet, telkens om 18.20 u.
Voor de presentatie zorgden telkens Tatyana Beloy en Leonard Muylle. Ze gaven toelichting,
praatten met de kandidaten en zorgden ervoor dat alles vlot verliep.
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Ketnet.be
Heel wat informatie en filmpjes over Junior Musical zijn te vinden op de website van Ketnet :
http://www.ketnet.be/programma/junior-musical
Daar worden na de bekendmaking van de juniors van Kadanza op donderdag 9 oktober ook de ID’s
van de geselecteerde kinderen gepubliceerd.

Junior Musical in Ketnet King Size
In de loop van oktober en november besteedt Ketnet King Size uitgebreid aandacht aan Junior
Musical. In reportages en gesprekken kunnen de Ketnetters kennismaken met de geselecteerde
kandidaten uit de audities, de volwassen acteurs, regisseur Frank Van Laecke, enz. Via
www.juniormusical.be krijgen ze ook inspraak in de musical: zo mogen zij bijvoorbeeld de naam
kiezen van bepaalde personages of mogen ze mee beslissen welke songs wel of niet in de musical
komen. Op zaterdag 11 oktober zijn de juryleden Koen Crucke en Lauren De Ruyck te gast in Ketnet
King Size en op zaterdag 18 oktober Giovanni Kemper.

Bootcamp
In de herfstvakantie gaan de 28 geselecteerde kandidaten uit de audities samen op bootcamp. Het
wordt een intensieve week vol workshops rond zang, dans, acteren, teambuilding, enz. Tijdens het
bootcamp wordt ook bepaald welke kinderen in aanmerking komen voor de hoofdrollen in de
musical. De twee hoofdrollen zijn die van Jasper en Lisa, de jongen en het meisje die tijdens het
danskamp verliefd worden op elkaar. Aan het einde van het bootcamp blijven acht kandidaten over
(vier jongens en vier meisjes) die kans maken op deze hoofdrollen. Zij gaan door naar de showweek,
waarin de definitieve keuze wordt gemaakt.
Maar ook alle andere kinderen krijgen een rol in Junior Musical - Kadanza en zullen tijdens het
bootcamp al heel wat kunnen opsteken voor hun deelname aan de musical.
In november en december krijgen de Ketnetters een uitgebreid verslag van het bootcamp in een
dagelijkse docuserie.

Junior Musical Showweek
Tijdens de showweek in december wordt bepaald wie van de acht geselecteerde kandidaten (vier
jongens en vier meisjes) uiteindelijk de hoofdrollen van Jasper en Lisa zullen spelen in Junior
Musical - Kadanza. De kandidaten kunnen nu echt tonen wat ze in hun mars hebben en wat ze in de
voorbereidende fase geleerd hebben. Ze nemen het tegen elkaar op in vijf shows: vier voorronden
en de finale. Een professionele jury beslist wie de hoofdrollen krijgt.
De voorrondes worden uitgezonden vanaf maandag 15 december; de grote finale op zaterdag 20
december.

Repetities
Van eind januari tot midden februari volgt Ketnet de belevenissen van de jonge cast tijdens de
repetities en voorbereidingen in de laatste rechte lijn naar de première.
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Junior Musical - Kadanza
Op 14 februari 2015 is het dan eindelijk zover: Junior Musical - Kadanza gaat in première in het
Plopsa Theater De Panne, gevolgd door voorstellingen in Hasselt, Gent en Antwerpen.
De Panne – Plopsa theater – 14, 15 & 18 februari 2015
Hasselt – Ethias Theater – 21 & 22 februari 2015
Gent – Capitole – 28 februari & 1 maart 2015
Antwerpen – Stadsschouwburg – 14 & 15 maart 2015
Voor tickets en info: www.juniormusical.be of 070/344.555 (max. 0,3€/min.)

De tv-programma’s van Junior Musical worden voor Ketnet gemaakt door VRT Televisie.
De productie van de musical Junior Musical – Kadanza is in handen van Studio 100.

Perscontact
Tine Plasmans
perscoördinator Ketnet
tel. 02 741 38 85 tine.plasmans@vrt.be

Leen Blijweert
PR & Communication manager Studio100
tel. 03 295 23 82
leen.blijweert@studio100.be

Persfoto’s
http://pers.vrt.be
Geert Van Hoeymissen, fotoredacteur Ketnet, 02 741 35 59, geert.vanhoeymissen@vrt.be
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