
 

Teatr Muzyczny ROMA 
zaprasza na przesłuchania do musicalu  

„WE WILL ROCK YOU” 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia są przyjmowane przez Organizatora w dniach 16–28 sierpnia 2022 r. w formie 
elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej 
www.teatrroma.pl/casting-we-will-rock-you 

Otrzymanie wypełnionego właściwego formularza (odrębny formularz przewidziany jest dla 
aktorek-wokalistek/aktorów-wokalistów, odrębny dla tancerzy) zostanie potwierdzone przez 
Organizatora e-mailem zwrotnym do Uczestnika, w którym otrzyma on unikatowy numer. 
Publikując informacje dotyczące danego Uczestnika w kolejnych etapach przesłuchań 
Organizator będzie posługiwał się nadanymi numerami. 

Organizator zastrzega sobie możliwość wstępnej selekcji zgłoszeń.  

Organizator opublikuje w dniu 2 września o godz. 14:00 na stronie internetowej Teatru 
(www.teatrroma.pl) listę osób zakwalifikowanych do udziału w I etapie przesłuchań ze 
wskazaniem daty i godziny przesłuchań. 

http://www.teatrroma.pl


PRZEBIEG PRZESŁUCHAŃ 

Wszystkie etapy przesłuchań odbędą się w siedzibie Teatru Muzycznego ROMA – Warszawa, 
ul. Nowogrodzka 49 (wejście służbowe od ul. Św. Barbary 12) – w dniach podanych poniżej. 

W uzasadnionych przypadkach wyznaczone terminy przesłuchań mogą ulec zmianie, o czym 
Organizator poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej www.teatrroma.pl. 

I ETAP PRZESŁUCHAŃ AKTOREK-WOKALISTEK i AKTORÓW-WOKALISTÓW 

Termin: 5–8 września 2022 r. od godz. 9:30. 

Uczestnik jest zobowiązany wykonać fragment lub fragmenty piosenek z musicalu „We Will 
Rock You” z uwzględnieniem roli, o którą się ubiega. Niezbędne materiały są udostępnione 
na stronie internetowej www.teatrroma.pl/casting-we-will-rock-you 

Podkłady muzyczne lub akompaniament piasty na przesłuchania aktorów-wokalistów 
zapewnia Teatr. 

I ETAP PRZESŁUCHAŃ TANCERZY i TANCEREK 

Termin: 5–6 września 2022 od godz. 17.00 

Uczestnik jest zobowiązany przygotować choreograficznie jedną kombinację taneczną do 2 
minut w dowolnej stylistyce prezentującą możliwości techniczne i unikatowe umiejętności 
tancerza/tancerki (mile widziane umiejętności akrobatyczne) – jest to preferowana przez 
Organizatora forma prezentacji. 

W przypadku braku własnego materiału tancerz odtworzy układ choreograficzny 
zaprezentowany w postaci filmu zamieszczonego na stronie internetowej Teatru 
www.teatrroma.pl/casting-we-will-rock-you 

Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia nagrania podkładu muzycznego do 
wykorzystania podczas prezentacji na nośniku pendrive podpisanym imieniem i nazwiskiem 
w dniu przesłuchania lub wcześniej osobiście do siedziby Teatru. 

Uwaga: Teatr nie przyjmuje podkładów muzycznych przesłanych pocztą elektroniczną 
lub pocztą tradycyjną.  

Po zakończeniu I etapu na stronie www.teatrroma.pl/casting-we-will-rock-you zostaną 
opublikowane szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące II etapu. 



II ETAP PRZESŁUCHAŃ 

Termin: 12–14 września 2022 od godz. 9:30 

ZADANIA 

Zakwalifikowani do II etapu aktorki-wokalistki/aktorzy-wokaliści będą zobowiązani/
zobowiązane wykonać wskazane przez Teatr fragment lub fragmenty piosenek z musicalu 
„We Will Rock You” oraz scenę aktorską z musicalu (niezbędne materiały dostępne na 
stronie internetowej Teatru www.teatrroma.pl). Uczestnicy przesłuchań dla aktorek-
wokalistek/aktorów-wokalistów wezmą także udział w części choreograficznej, w której 
zadanie polegało będzie na odtworzeniu układu choreograficznego, zaprezentowanego przez 
choreografa. 

Zakwalifikowani do II etapu tancerki i tancerze odtworzą układ choreograficzny 
zaprezentowany przez choreografa.  

III ETAP PRZESŁUCHAŃ 

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia III etapu przesłuchań, jeśli rezultaty 
dwóch pierwszych etapów nie pozwolą na ustalenie obsady musicalu. 

Przesłuchania prowadzone są w oparciu o Regulamin dostępny na stronie Teatru 
www.teatrroma.pl/casting-we-will-rock-you 

Życzymy powodzenia!

http://www.teatrroma.pl

