American Musical Theatre Live Paris

OVERVIEW ABOUT OUR PROGRAMS
AMT Live is a Franco-American non-profit, bilingual organization based in Paris since 2012. Our
mission is to create musical theatre performances, educational opportunities and community outreach
programs for international artists and students, fostering cultural exchange through our shared love for
the collaborative arts.
PERFORMANCES
At the heart of every show and concert we develop during our professional season is a commitment to
cross-cultural exchange and inquiry into the human spirit with the aim of learning to consider life’s
questions from different points of view. Together, our team of international artists strive for artistic
excellence while maintaining our shared commitment to inclusive collaboration and cultural exchange
Focussing primarily on the works of living composers and lyricists, we are able to encourage a
contemporary dialogue around works which represent current issues and questions. Using both
humorous and dramatic works, we connect with our audience despite language and cultural
differences, sharing stories of human experience told through the art of musical theatre.
Past performances include critically acclaimed runs of The Last Five Years, Songs for a New World,
and Next Thing You Know/Un jour ou l’autre. Our concert series focuses on fostering international
exchange (It’s Only Life, The Andrew Byrne Cabaret, Broadway Love Songs) and on promoting
women artists (Hommage to Women Composers and Lyricists, Crossroads).
EDUCATIONAL OPPORTUNITIES & SCHOLARSHIPS
Our studio programs aim to nurture professional artists and amateurs alike, combining interdisciplinary
skill building with life lessons in a challenging but supportive environment. Our multi-cultural,
multi-lingual courses and master classes are taught by exemplary teachers who are committed to
upholding our mission and values. Our master teachers, professionals from Paris, Broadway, the West
End and beyond, all donate their time and skills in order to support our scholarship program, which
allows us to provide unparalleled opportunities to artists of all ages. Over the past four seasons, the
equivalent of nearly 25% of our total operating budget has been provided as scholarship funds for
artists of all ages and skill levels in order to provide access to our programs.
COMMUNITY OUTREACH PROGRAMS
At the heart of our community outreach program is a monthly soirée, hosted by our company artists
and association volunteers, providing a welcoming environment for exchange and shared
performances on a riverboat which is docked on the Seine. Our association members also donate time
and talent in order to support other non-profit groups such as Action Froid, Rotary International, the
March of Dimes, and for the employees and families of the American Embassy in Paris.
For more information on our organization, see our website at www.amtlive.org

Teaching Artists
Founding Artistic Director of AMT Live, Miranda CRISPIN has been performing
in musical theatre for nearly thirty years, and she has been teaching for two
decades. An American teaching artist based in Paris since 2009, she has served
on faculty at the American Conservatory of Paris, University of Arizona (Musical
Theatre Specialist), Viterbo University (Assistant Professor and Head of Music
Theatre), Vincennes University (Voice and Musical Theatre), and has been an
invited master class clinician at dozens of theatres and schools across the USA,
France, and in the UK, including at the Cambridge School of Performing Arts.
Miranda performed in the French premieres of Next Thing You Know/Un jour ou
l’autre, The Last Five Years, Crossroads/La croisée des chemins, and Songs For
A New World. USA musical credits include Smokey Joe’s Cafe, Cinderella, Hair,
The Wiz, Urinetown, Godspell, Little Shop of Horrors, My Fair Lady, Kiss Me Kate, Crazy For You, Guys
& Dolls, The Secret Garden, Carousel, The Full Monty, The Music Man, Oliver, Fame, Fiddler on the
Roof, A Chorus Line, The Last Five Years, Peter Pan, Violet, Honk!, Cinderella, Die Fledermaus,
Joseph...Dreamcoat, A Little Night Music and A Funny Thing Happened..., among others. She has also
directed and performed in dozens of Cabaret concerts, including From Stage to Screen, I Got Rhythm!,
Jazz on Broadway, and The Best of Broadway.
Vocal coach for the Paris production of It’s Only Life, collaborating with Broadway composer John
Bucchino for his French debut, she also worked on Sleepin’ Bee (Théâtre Michel, directed by Franck
Harscoüet), Mickey’s Big Band Christmas and Mickey and the Magician (Disneyland Paris), and Edges
(Pasek & Paul). She maintains a private voice and performance studio in both Paris and in Tucson,
Arizona, where she also coaches performers and speakers for the TED Talks organization.
Miranda studied at Arizona State University (M.M. Musical Theatre), Illinois Wesleyan University (B.F.A.
Musical Theatre, French), and in Paris at Sciences Po and the Ecole Normale de Musique.

Swiss native Frédéric Brodard studied drama (Meisner
method) at the Cours Florent in Paris and musical theatre at the
Guildford School of Acting in the UK. He adapted and directed
SISTER ACT at the Cours Florent (FR), CARMINA BURANA in
Lausanne (CH), CHRONOPHAGE ET LA VALLEE DU TEMPS
in Vallée de Joux (CH), SWEENEY TODD in Lausanne (CH)
and TOM SAWYER in Servion (CH). He has also directed
numerous Cabarets and 'showcase versions' of shows like THE
LAST FIVE YEARS, OKLAHOMA!, FRAGMENTS OF LIFE AND
DEATH, CINQ THE MUSICAL or MT CAMP A CABARET. This
year, Frederic is directing INTO THE WOODS in Vevey (CH)
and a Swiss choir in ENTRE SOL ET CIEL.
Alongside his career as a director, he has performed as an actor
since 2009 in shows such as LES MISERABLES (CH),
CHICAGO (CH), ROCK OF AGES (CH), LA REVUE DE
CUCHE ET BARBEZAT (CH), THE LAST FIVE YEARS (CH),
NEXT THING YOU KNOW (FR - with AMT Live! Paris), THE APPRENTICESHIP OF DUDDY

KRAVITZ (UK), FABULOUS 50 (UK), SPILT MILK (UK), BIG CRUNCH (CH), CONFINAGE (CH) and
LITTLE SHOP OF HORRORS (CH). In Paris, he is also known for being the co-creator of the AMT
Live! Paris monthly Open Mic at the Marcounet Peniche.

Originally from Seattle, Lauren Van Kempen holds a Bachelor of Music in
Opera Performance and Cello Performance. Based in France since 2010,
Lauren is a multifaceted artist performing opera, musical theatre and
chamber music.

Most recent credits include Wonderful Town (Violet) at Opera de Toulon,
Kiss Me Kate (Lois cover) at the Théâtre du Châtelet and Théâtres de la
Villes de Luxembourg, The Double-Threat Trio (Nina) at La Comédie
Nation, and The King and I at Theatre du Châtelet.
Since 2015 Lauren is the artistic director and creator of the concert series
Broadway Melody (France Musique, L’Auguste Theatre), her one-woman
show Lauren Van Kempen: The Cabaret (Mollini Athens, MUSICA Le
Mans, L’Auguste Theatre, Comedie Nation, CPO Lausanne) and Les Jingle Belles-Christmas
Cheer: La Magie de Noel (Théâtre de la Fontenay-le-Fleury, Comédie Nation, Disneyland Paris).
In addition to her private studio, Lauren is a vocal coach at Disneyland Paris-working with Disney
Artists as well as teaching musical theatre master classes for the Disney Performing Arts department.
She is often invited to give musical theatre master classes in Europe, the United Kingdom and the
United States. Lauren has collaborated with American Musical Theatre Live! in Paris as a performer
(The Best of Broadway, Andrew Byrne Cabaret) and a teacher since 2015.

French and American, Quentin Bruno (He/Him) is
an actor, singer, dancer currently living in NYC.
Theatre credits include AMT Live's Next Thing You
Know, the European tour of Cabaret, Disneyland
Paris (Frozen, Swing into Spring,...) , South
Pacific, Island Song as well as Naked Boys
Singing! (Off-Broadway debut) and Manifesto :
Diaghilev.
Film credits include the award winning French
musical short “Lorraine ne sait pas chanter”
(Lorraine can’t sing), the lead in the festival selected mockumentary “Egg on your face (Avoir l’air
plutôt ridicule)”, and “Check, Please, the webseries”.
Commercial credits include Stella Artois, Steinway and Sons, Duolingo, and many others.
In 2015, he was one of Mika’s talents on The Voice France.
Quentin has also worked as a choreographer, show adaptor/translator ( C-Ω-N-T-α-C-T / Un jour où
l’autre - French version of Next Thing You Know ), director and assistant director, and is thrilled to
collaborate with Miranda Crispin and the AMT Live! team once again, spreading his love of Theatre
internationally.

Love and Light to all, always. ॐ

@iamquentinbruno

Frédérique Lelaure
Comédienne, Auteur et Metteur en scène, depuis 30 ans
maintenant, j’utilise tout d’abord mes qualités d’artiste pour
réaliser des formations à la Prise de Parole en Radio et
Télévision, au Media-Training, et au Travail de la Voix.
J’interviens régulièrement en qualité́ de formatrice ou coach
pour de nombreuses sociétés comme le CFPJ (Centre de
Formation Professionnel des Journalistes) Université France
télévision, France 3 régions, la SNCF, et différents
constructeurs automobiles comme MERCEDES, BMW, PSA
notamment pour le compte de DEKRA AUTOMOTIVES
SOLUTIONS.
Certifiée Coach professionnelle et diplômée d’état par la
Haute École de Coaching à Paris je suis spécialisée dans
les modules communication et comportementaux, je crée
différents modules de formation et des accompagnements
individuels ou en groupe (gestion du temps, management,
gestion du stress, prise parole, communication, gestion de
conflits etc...)
Experte en relation interpersonnelle, j’aime transmettre et accompagner les professionnels au
changement à travers des formations ludiques et sur mesure.
Frederiquelelaurecoach.net
Dr. Kevin JUSTUS is an independent scholar who wears duel
career hats, being an art historian and classical musician. Kevin has
his Ph.D. in Art History from the University of North Carolina at
Chapel Hill. He received his Masters of Music and Master of Arts
from The University of Arizona. A Chateaubriand scholar and
French Ambassadorial Laureate, Dr. Justus specializes in and
publishes on the patronage of Louis XV and Versailles. He works
biannually with the Chateau of Versailles and is in the process of
creating a monumental photographic database for Versailles to
assist in scholarly research and conservation. Dr. Justus is also in
charge of conserving, documenting and interpreting the remarkable
Fine Art collection of St. Philip’s in the Hills, Tucson, Arizona.
In his career, Kevin has worked and performed in a variety of
musical groups and productions. Being a musical and theatrical
impresario, Dr. Justus believes strongly in the power and necessity
of live music. Dr. Justus produced and created the successful
benefit concert Letter from Home-Aaron Copland’s America that
included his work on Copland’s film music. He has worked with the
critically championed dance company Artifact Dance Project where his piece A Night at the Ballet was
premiered. Kevin’s adaptation of Orwell's Animal Farm was performed by Artifact in October of 2016
and the full-length ballet Judith in 2017. Having worked with numerous artists within the sister arts, Dr.

Justus firmly believes that the future of the Fine Arts rests in imaginative collaboration and the power
and importance of education.
Dr. Justus' 2019 TEDx Talk "Architecture as Portraiture" examined the Petit Trianon in Versailles as a
portrait of Louis XV.

American Musical Theatre Live Paris
Facebook
Instagram
Twitter
Please see our website for more information on our master classes and workshops:
https://amtlive.org/education/

Sébastien SAVIN
C’est en tant que danseur et comédien que Sébastien commence sa carrière on le voit
dans les production parisiennes « Peau d’âne », « Escurial », «Les saisons de l’amour »
ou encore « Peals and Pearls » et chante, danse et joue la comédie dans de nombreux
spectacles de Disneyland Paris.

2005-2006, Sébastien chorégraphie les comédies
musicales « La petite fille aux allumettes » (Théâtre
Déjazet, théâtre du Ranelagh), « Big Bang Bulle » et
« Le petit chose » (Tournée), « Sleepin Bee »
(Théâtre Michel).
En 2007 il met en scène et chorégraphie « La petite
sirène » au théâtre de Paris et en tournée en Europe,
« Entendez-vous l’orchestre » (Théâtre Marsoulan et
Essaïon), puis en 2009 « Pinocchio, le musical » dont
il co-écrit le livret avec Florence Trinca. (À Paris au

théâtre le Trianon, théâtre du Gymnase, théâtre du jardin d’acclimatation et en tournée en
France et en Europe.)

De 2012 à 2015, Sébastien expérimente une nouvelle facette de ce métier avec le seul en
scène. Les one man shows « À l’envers, à l’endroit » et « Les dessous de Savin » qu’il
co-écrit avec Frédérique Lelaure sont joués à paris au Palais des Glaces, Ciné 13, théâtre
du Gymnase et en province ainsi qu’au festival off d’Avignon.
En 2015, le mythique cabaret de la rive gauche, Le Paradis Latin, lui propose de
reprendre le rôle que tenait Jean-Marie Rivière. C'est ainsi qu’il mènera la revue du haut
lieu des nuits Parisienne durant plus de 1000 nuits.
En 2020. Les théâtres sont fermés depuis plusieurs mois, et Sébastien créé le podcast
"Les dessous de Savin », les tribulations et réflexions d’un comédien quarantenaire,
Parisien, gay et célibataire qui incarne sans le savoir mais à la perfection les émois de
sa génération. C’est un seul en scène mais sans la scène. Un film sans les images.
Dans cette émission hebdomadaire, Sébastien raconte ses aventures, comme un
feel-good movie uniquement avec sa voix et des bruitages qui immerge totalement et
instantanément dans l'action. Plus de 75 épisodes, 9h d’écoute. À découvrir sur toutes
les applis d’écoute.

DAPA jaar 1 en 2
2020-2021
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Het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met een reeks aan uitdagingen die ons allemaal
gedwongen heeft
krijgt iedere student jaarlijks de kans om een reis te maken naar het buitenland en daar te werken met
professionals uit het lokale werkveld, kennis te maken met de werkwijze die lokaal gehanteerd wordt
en technieken en methoden die in het buitenland gebruikt worden te ervaren. Afgelopen januari zou
deze ontdekkingsreis voor jullie richting Paris plaatsvinden, maar de toenmalige beperkende
maatregelen maakten dat we op dat moment de reis niet door konden laten gaan, waarop wij ons als
doel stelden te zoeken naar wat wel kan!

Inmiddels hebben we jullie de afgelopen maanden mee kunnen nemen in een voorbereiding en
oriëntatie op dat wat wel kan. Daarbij hebben we jullie kunnen informeren over wat er lokaal in Parijs
als belangrijke bron van inkomsten door artiesten wordt gebruikt, hebben we jullie vanuit verschillende
uithoeken van de wereld laten zien op welke manier je deze kunstvorm kunt invullen en jullie de ruimte
geboden om zelf op een ontdekkingstocht te maken naar dat wat je boeit, interesseert, of wat je
gewoon mooi vindt. Op deze basis pakken we, zoals aangekondigd en voorbereid in de BPV lessen,
door voor de concrete voorbereiding van jullie Covid-versie van de internationale reis 2020-2021.
In dit kleine boekje geven we alles weer dat je voor de voorbereidingen van de internationale reis
moet weten. We geven weer welke materialen je bestudeert als aanvullende oriëntatie, welke
uitwerkingen je moet maken om verder te komen in het proces en waar je moet staan op het moment
dat we de internationale reis beginnen. De praktische informatie over de week zelf en alle tijden,
planningen en dergelijke krijg je nog van ons naar mate we dichter bij de week in de buurt komen.
Voor nu alvast veel plezier met de voorbereidingen en hoewel we de grens niet overgaan, toch een
welgemeend Bon Voyage!!!
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Het woord cabaret roept bij iedereen verschillende beelden op. Voor Amerikanen die niet bekend zijn
met de Europese roots van cabaret, geeft het een beeld van een mini-concert in een chique club
waarbij ouderwetse American Songbook
nummers worden gezongen. Bij Nederlanders
roept het vaak het beeld op van cabaretiers die
een avondvullend programma in theaters op de
planken brengen in de lijn van Jochem Meijer
en Nadjib Amhali. Wanneer we over Cabaret
praten tijdens jullie internationale reis, hebben
we het over de oorsprong van de kunstvorm,
zoals deze is ontstaan in de bestemming van
onze virtuele reis, Frankrijk.
Het woord Cabaret komt oorspronkelijk uit het Walloons waar de woorden cambret, of camberete
gelijk stonden voor wat wij

zouden noemen. Later is dit woord overgenomen in het

Nederlands waar het veranderde naar caberet of cabret, dat iets betekende in de geest van een klein
goedkoop hotel, of een restaurant. Uiteindelijk is de schrijfwijze en de betekenis van het woord steeds
met de tijd mee veranderd. Op dit moment doelen we met cabaret op een vorm van theatraal
entertainment waarin muziek, zang, dans, voordracht en drama worden
gebruikt. Het genre laat zich met name kenmerken door de locatie
waarin het wordt uitgevoerd, wat uiteen kan lopen van een kroeg naar
een casino en van een hotel naar een restaurant. Het publiek dat veelal
ofwel eet, danwel drinkt tijdens de uitvoereingen zit vaak aan tafeltjes
rondom het podium. Optredens worden over het algemeen
aangekondigd door de MC, the Master of Ceremonies.
Het genre Cabaret, ofwel de originele vorm waarop wij de focus
leggen, ontstond in de zeventiende eeuw in Frankrijk. Daar ontstonden
rbij artiesten andere
artiesten uitnodigden om te komen kijken naar optredens waarbij het
leven op de hak werd genomen, de bovenlaag van de bevolking
belachelijk werd gemaakt en kunst in algemene zin gebruikt werd om
de maatschappij te bekritiseren. Deze vorm groeide in Frankrijk uit tot
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populaire cultuur, werd door de machtsverschuivingen in Europa overgenomen in landen als Duitsland
en Oostenrijk waar het de kritische vorm gedeeltelijk verloor en meer het karakter van vermaak kreeg.
De Tweede Wereldoorlog maakte het werk voor de artiesten
gevaarlijk en onmogelijk en op hun vlucht naar veilige oorden
namen zij het genre mee naar Amerika. Daar vond cabaret een
warm ontvangst in de toenemende populariteit van de musical
waarmee de verbinding tussen de genres werd gelegd. De
diversiteit aan muzikale stijlen, vertelstructuren en fysieke
expressie is vanaf dat moment een directe parallel tussen de beide
kunstvormen.
Door de tijd heen is cabaret een vorm van subcultuur gebleven,
waarin de ondertoon van
maatschappijkritiek altijd een rol is blijven
spelen en de manier van presenteren altijd iets intellectueels, intiems en
interactiefs is gebleven. Buiten deze basis biedt het genre cabaret je als
artiest de mogelijkheid om jezelf te uiten, je eigen stem te laten gelden en op
eigenzinne wijze tot je publiek te spreken in een informele setting. In Parijs,
waar de oorsprong van het genre ligt, is het maken van cabarets naast je
deelname aan producties, werken in amusementparken, of andere manieren
van werken als artiest een belangrijke bron van inkomsten. We hopen je met
deze invulling van de internationale reis van dit jaar enerzijds kennis te laten
maken met het typisch Franse genre, maar tegelijkertijd ook te laten
ontdekken welke mogelijkheden je binnen deze kunstvorm hebt om je als
Musical Artiest op eigenzinnige en laagdrempelige manier te laten zien en
horen.
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Het thema van de internationale reis van dit jaar is dus French Cabaret en binnen deze reis gaan jullie
aan de slag om onder beeleiding van coaches uit Parijs een kick-off te realiseren voor jullie eigen
Cabaret. In deze uiteenzetting geven we weer hoe je naar de uiteindelijke internationale reis toewerkt
en hier geven we wel alvast weer waarvoor je die voorbereidingen treft.
In de internationale week ga je in een kleine groepje studenten aan de slag om een
preview/showcase/salespitch van jouw eigen Cabaret te maken. Ieder groepje gaat een week lang,
onder begeleiding van een coach uit Parijs, aan de slag om een eigen Cabaret-concept te ontwikelen
en dit dusdanig uit te werken dat het concept op de laatste dag van de week gepresenteerd kan
worden als preview/showcase/salespitch van je uiteindelijke cabaret. Tijdens de week heb je als groep
verschillende sessies waarin je wordt
geholpen bij het vormgeven van je
cabaret, krijg je workshops waarin je
inspiratie op kunt doen voor nieuwe
methoden en technieken en
organiseren we informatieve avonden
en Q&A sessies met artiesten die in
Parijs wonen en werken en geld
verdienen met hun Cabarets.
De specifieke informatie over de
invulling van deze week krijgen jullie
nog van ons. Wel doen we, net als bij internationalisation@home, wel alvast een beroep op jullie. De
coaching vanuit Parijs zal plaatsvinden via Zoom, dat is een hele uitdaging, maar kan met de juiste
concentratie ook heel veel opleveren en waarborgt tegelijkertijd ieders gezondheid. Aanvullend
werken we in de genoemde week toe naar een presentatie waarin iedereen participeert, waarin
iedereen in welke vorm dan ook een rol speelt. Hou er dus rekening mee dat het een intensieve week
wordt waarin je al je creativiteit kwijt kunt, maar waarin je ook al je energie en tijd nodig hebt om in vijf
dagen te komen tot een fantastische presentatie van jouw cabaretgroep en jullie eerste eigen cabaret.
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Onderstaand geven we voor jullie puntsgewijs weer hoe je stapje voor stapje de voorbereidingen tot
nu toe verder uitwerkt en concreet maakt om helemaal voorbereid te beginnen aan de internationale
reis van dit jaar.
Wekknummer

Data

Opdracht

Middelen

Deadline

Week 1

22 t/m 26 maart

1

Kijkopdracht 1

1

Reflectie

1

26 mrt

2

The Artist

2

Vragenlijst

2

26 mrt

3

My Clown

3

Video

3

26 mrt

1

Kijkopdracht 2

1

Reflectie

1

2 april

2

Dream Cabaret

2

Vragenlijst

2

2 april

1

Kijkopdracht 3

1

Reflectie

1

9 april

2

Visual Cabaret

2

Video

2

8 april

3

Team preference

3

Lijstje

3

9 april

1

Kijkopdracht 4

1

Reflectie

1

16 april

2

Team Dream Cabaret

2

Vragenlijst

2

16 april

Week 2
Week 3

Week 4
Week 5

29 mrt t/m 2 apr
5 t/m 9 april

12 t/m 16 april
19 t/m 23 april

Internationale reis

Met de bovenstaande planning zorgen we dat we je helpen om van week tot week kleine stapjes te
zetten waarmee je uiteindelijk makkelijk en goed voorbereid aan de internationale reis kunt beginnen.
Wekelijks krijg je een kijkopdracht waarbij je een aantal video s bekijkt die je voorbeelden van cabaret
en mogelijkheden van expressie bieden. Daarnaast gaan we in vier kleine stapjes vanuit jouw visie en
jouw kracht als artiest, naar jouw ideale vorm of uitwerking van een cabaret. Daarna pakken we door
naar het in beeld omzetten van jouw dream, waarna je ook de beelden van medestudenten bekijkt om
zo een keuze te kunnen maken in de mensen met wie jij een cabaret kunt en wilt maken.
Geen zorgen, alles wat je in de komende weken doet en maakt kun je baseren op het materiaal dat
we in de BPV lesen als hebben bekeken, besproken, onderzocht en doorgenomen. Met die
voorbereidingen zijn de bovenstaande stappen niet meer dan een invuloefening.
Het
beschreven wat je bij welke opdracht moet doen en moet opleveren.
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Kijkopdracht 1
In bijlage 1 van dit boekje staan de links van verschillende registaties van typisch Franse producties
als het Lido en de Moulin Rouge. Een aantal daarvan bevat een volledige registratie; deze mag je,
maar hoef je niet volledig te bekijken. Het gaat hier met name om het kennis maken met de spcifieke
Franse cultuur, waarin cabarets in de kleinschalige vorm ook zijn uitgegroeid tot zogenaamde
spectacles waarin met name dans, grandeur en het vrouwelijk schoon centraal staat, maar de vaste
elementen als de Master of Ceremonies, de fragmentarische structuur en de setting met ofwel
drankjes, danwel eten gehandhaafd zijn.
Voor de kijkopdracht vul je in het Engels de in bijlage 5 weergegeven vragenlijst in en deze upload je
in jouw persoonlijk map in Dropbox.
Deadline voor uploaden

vrijdag 26 maart 2021

16.00 uur

The Artist
Voor The Artist is het de bedoeling dat je de creatives kennis laat maken met wie jij bent als artist, hoe
jij jezelf ziet en waar jij jouw kracht ziet. Om dat beeld te krijgen is een vragenlijst opgesteld die je
eenvoudig invult in het Engels en ingevuld uploadt in je map in Dropbox. De vragenlijst voor The Artist
staat in bijlage 6.
Deadline voor uploaden

vrijdag 26 maart 2021

16.00 uur

Your Clown
Om je te kunnen coachen willen de creatives graag kennis maken met wat jij ziet als de clown die in
jou schuilgaat. Om dit te doen neem je de antwoorden op de laatste vraag van The Artist en op basis
daarvan maak je een kort video van minimaal één minuut en maximaal twee minuten waarin je de
creatives op jouw manier kennis laat maken met jouw clown. De opdracht staat in bijlage 7.
Deadline voor uploaden

vrijdag 26 maart 2021
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Kijkopdracht 2
In bijlage 2 van dit boekje staan de links naar registraties van werk van verschillende beroemde
Franse cabaret artiesten weergegeven. Bekijk deze filmpjes en laat je inspireren door het werk dat zij
gemaakt hebben, de loopbaan die zij hebben opgebouwd en de rol die zij in de samenleving gespeeld
hebben. Sommige teksten zijn helaas in het frans en zijn niet vertaald, of ondertiteld beschikbaar,
maar het artistieke werk heeft verder geen vertaling nodig en spreekt voor zich.
Voor de kijkopdracht vul je in het engels de in bijlage 5 weergegeven vragenlijst is en deze upload je
in jouw persoonlijk map in Dropbox.
Deadline voor uploaden

vrijdag 9 april 2021

16.00 uur

My Dream Cabaret
Deze week willen je creatives graag van je weten hoe jouw droom cabaret eruit zou komen te zien.
Alles kan, alles mag, niets is te gek, niets is te bizar, jij mag dromen, bedenken en fantaseren. Het
gaat erom dat duidelijk wordt aan welke vorm, aan welke onderwerpen en aan welke inhoud jij denkt
als je mag dromen.
In bijlage 8 staat de vragenlijst volledig voor je weergegeven. Na het invullen kun je de lijst eenvoudig
uploaden in jouw map in Dropbox.

Deadline voor uploaden
vrijdag 2 april 2021

16.00 uur
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Kijkopdracht 3
In bijlage 3 van dit boekje staan de links naar registraties van werk waarin de traditie van de Franse
vorm van cabaret tot uitdrukking komt. Wat is de oorsprong van het genre, waar komen variaties
vandaan, wat is de aanleiding geweest voor de kunstvorm om uit te komen waar zij vandaag de dag
is?
Voor de kijkopdracht vul je in het engels de in bijlage 5 weergegeven vragenlijst is en deze upload je
in jouw persoonlijk map in Dropbox.
Deadline voor uploaden

vrijdag 9 april 2021

16.00 uur

My Dream Cabaret Vision
Deze week lever je op donderdag een video in waarin je jouw Dream Cabaret pitcht. Je maakt een
video van een halve minuut waarin je vertelt waar jouw gedroomde cabaret optreden over gaat en laat
door middel van een collage zien hoe jouw cabaret eruit zou komen te zien.
In bijlage 9 staat de opdracht van de creatives nog een keer extra weergegeven. Je video upload je
natuurlijk weer eenvoudig in je eigen Dropbox map.

Deadline voor uploaden

donderdag 8 april 2021

16.00 uur

Team preference
gecombineerd. Op basis van deze video, die je op vrijdag 9 april kunt bekijken, mag jij drie studenten
doorgeven met wie jij denkt een team te kunnen vormen voor jullie gezamenlijke droom cabaret. De
creatives in Parijs krijgen deze video eveneens en op basis van jullie voorkeuren, gecombineerd met
hun visie, worden de teams samengesteld.

Deadline voor uploaden

vrijdag 9 april 2021
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Kijkopdracht 4
In bijlage 4 van dit boekje staan verschillende registraties voor je weergegeven. Dit om de breedte van
cabaret als kunstvorm voor je helder en inzichtelijk te maken en om je te helpen met verdere inspiratie
voor jou en jouw team om te zorgen dat jullie de gedroomde cabaretvoorstelling kunnen ontwerpen.
Voor de kijkopdracht vul je in het Engels de in bijlage 5 weergegeven vragenlijst in en deze upload je
in jouw persoonlijk map in Dropbox.
Deadline voor uploaden

vrijdag 16 april 2021

16.00 uur

Our Dream Cabaret Vision
Deze week leveren jullie als groep op donderdag enerzijds een nieuwe vragenlijst in, namelijk een
combinatie van al jullie individuele gedroomde cabarets tot een overzichtelijk en gezamenlijk beeld
voor jullie droom cabaret. Hierin doe je dus met elkaar concessies, waarbij je uitkomt op niet meer en
niet minder inhoud dan ieder van jullie bij de eigen opdracht heeft weer mogen geven. Dit betekent
dus ook voor nu niet meer dan twaalf liedjes, afgestemd op de weergegeven kaders van de opdracht.
Aanvullend maken jullie als groep een nieuwe pitch-video waarin je het beeld dat je als team hebt voor
jullie cabaret weer vertelt en ondersteunt met en collage van jullie beeld.
Alle materialen kun je weer eenvoudig uploaden in Dropbox. Van donderdag op vrijdag maken we
daar weer een
weet met welk doel ieder team gaat beginnen aan de internationale week van DAPA 2020

Deadline voor uploaden

donderdag 15 april 2021
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Kijkopdracht week 1 - FRENCH CABARETS
Le Moulin Rouge (scroll hier doorheen, hoef je niet helemaal te bekijken)
Femmes, Femmes, Femmes
Revue du Moulin Rouge (1983-88)
https://www.youtube.com/watch?v=rAOTpoW66II
Féérie Showreel (current revue)
https://www.youtube.com/watch?v=pq6UZeC0NVo
Le Cancan du Moulin-Rouge
https://www.youtube.com/watch?v=TgZoOGO0F0o
Le Lido de Paris (scroll hier doorheen, hoef je niet helemaal te bekijken)
Bonheur (2003-2014)
https://www.youtube.com/watch?v=UhXlywEEPe8
Les Folies Bergère
1991 revue https://www.youtube.com/watch?v=mjErWtA0ZT4
The original Folies Bergère revue/show inspired the song of the same name in the musical Nine
(Maury Yeston)
https://www.youtube.com/watch?v=6LAwN1KjuZA (reunion performance with original cast here Liliane Montevecchi as Liliane la Fleur, begin is wat schokkerig, daarna wordt het stabieler)
Yeston talking about writing the song for Liliane https://youtu.be/YkHx8wuGwnA
Le Crazy Horse
https://www.youtube.com/watch?v=Pntu2Dw4Y1A
https://www.youtube.com/watch?v=8mT1Gm1-qTE
https://www.youtube.com/watch?v=s-gnK_Mo7y0
----

https://www.youtube.com/watch?v=pZ12_E5R3qc
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Kijkopdracht 2 - Famous French Cabaret Artists
Loie Fuller
https://www.youtube.com/watch?v=Dda-BXNvVkQ
Minstinguett
https://www.youtube.com/watch?v=dGD4KEqY-RY
Joséphine Baker
https://www.youtube.com/watch?v=wmw5eGh888Y
Voilà, Paris https://www.youtube.com/watch?v=TDRTLVzGTqo
Bobino revue (interview and performance) https://www.youtube.com/watch?v=vp-_JD_dAtg
(de interviews zijn lastig omdat deze niet ondertiteld en in het Frans zijn)
Bobino performance https://www.youtube.com/watch?v=ntB9sXOMKq8
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Kijkopdracht week 3 - IN THE TRADITION OF CABARET
Elaine Stritch : At Liberty
https://youtu.be/sNKzYaUzFWs
Le plus grand cabaret du monde (French TV show)
https://www.youtube.com/watch?v=yAniUs-B3A0
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Kijkopdrachtweek 4

ALGEMEEN TER INSPIRATIE

Cabaret in het Lido
https://www.youtube.com/watch?v=XJe4Lntz63o
AMT live

samenvatting van een groepscabaret in Parijs

https://www.youtube.com/watch?v=ZOT9oH2Xi-M
Contemporary Theate Song als onderdeel van een cabaret
Andrew Byrne Cabaret Contemporary Musical Theatre Song | AMT Live Paris - YouTube
Educatie cabaret
https://www.youtube.com/watch?v=AZJhMxz-dZw
Kat Victoria met cabaret in Paris
https://www.facebook.com/cabaretgirl/videos/10155858497434795
Algemene cabarets als inspiratie
https://youtu.be/WLdRGdmlKc4
https://youtu.be/AXH2yP0249I
https://www.youtube.com/watch?v=H8jYjxuk4Zw
https://youtu.be/5BTPiucPRys
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Name:
Week number of preparation:
Theme of watched videos:
Write 2 predictions about this video based on the themes and titles:
1.
2.
After watching the video:
Were your predictions correct? Explain why or why not.
1.
2.
Write three interesting artistic elements which you have noticed while watching the videos.
Combine the elements you have found with the way you would be able to, like to, or want to integrate
this in your Dream Cabaret:
Artistic element 1:
Adoption:
Artistic element 2:
Adoption:
Artistic element 3:
Adoption:
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The Artist - Introspective/reflective questions:
1. What are the characters that you like (or would like) to play?
2. What specific characteristics can you name for yourself as an artist (this could be
physical, vocal, intel
3. How do you describe yourself as an artist?
a. List five strengths
b. List five areas for continued growth
4. To which artistic work can you identify today (a work that resembles you or your favorite
piece)?
5. If you were a musical instrument, which would you be and why?
6. What is your biggest fear as an artist currently?
7. What is your strongest source of pride as an artist currently?
8. If you were an animal, which would you be and why?
9. If you were a fictitious character, which would you be and why?
amplified and
exaggerated):
a. What are your habitual gestures?
b. What are your physical postures?
c. How do you walk?
d. Think?
e. How do you interact with others?
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The Clow

ASSIGNMENT

Film yourself,

(use insights from question 10 from The Artist assignment) for a

minimum of one minute and a maximum of two minutes. Introduce yourself by telling the creatives who
you are, where you are from, what you love, what you hate, and offer a short clip of artistic work. This
could be a brief chorus of a song, or a short choreography.
Besides introducing yourself, please do also answer the following questions within the video:
1. How do you define yourself as an artist?

2. How do you define your artistic personality?
(Ex. Quirky, bubbly,
3. What are your strengths or things you love to do on-stage?
(Ex. Comedy, tap-dancing, engaging with the audience, incredible high-notes, incredible
high4. What are things you love to see on stage?
(Ex. Dramatic lighting, great costumes, energetic performers, a great story)
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MY DREAM CABARET ASSIGNMENT
A cabaret is built upon the foundation of you and your story. That story can be whatever you
want it to be, it can be as introspective and intimate or as far removed from reality as you wish.
It can be based on a theme, a musical category, a visual concept, or anything you can imagine
as a unifying element. The important thing is that the show can be done only by you...
1. A short description of your cabaret that outlines your artistic vision. This should be roughly one
paragraph and should communicate the central theme or unifying element of your cabaret. The
description should entice us to want to see your cabaret.
2. A list of 12 songs that support your artistic vision. Please put them in a suggested order that will
take us through a journey, a musical and dramatic arc. Include song title, composer/lyricist name(s),
recording(s) you find most inspiring or appropriate
for your dream cabaret.
a. Include a mix of up-tempo and ballad songs;
;
;
;
;
f. Include at least one song written prior to 1955;
g. Include at least one song written after 2010;
h. Include at least one song in the French language. Preference is that this song was originally
written in French, but this could be a translation if there is a strong reason for the song
selection.
i. Include at least one song you would sing at an audition (This song should correspond with
your voice, physical appearance, age and logically what you could be cast in now.)
We recommend that you focus on songs that you feel represent you as an artist (Look back at your
The Artist list of strengths and find songs that capture your essence as an artist. These songs should
also be unique, flattering and communicate to any audience what you are about.)
Prioritize songs that you would love to sing or songs that you absolutely love!
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Visualize your Dream Cabaret
Build your dream cabaret and create a virtual vision board that includes the following criteria.
This vision board must be something that can be shared with your creatives and colleagues:
-

Explain the subject of your Dream Cabaret;

-

Describe the specific story you want to tell in you Dream Cabaret;

-

Specify artistic elements of song, acting, proclamation and dance you want to use;

-

Create a collage I with you show the setting of your cabaret, the colors you imagine, the
scenery you envision, the atmosphere you want to create.

To make it easier on you, you collage can easily be created in www.collage.nl
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