Auditie in de kantoortuin
Met trillende handen rijd ik naar Hilversum voor een spannende pré-auditie.
Wat zoeken ze?
Pas ik in het plaatje?
Kan ik een overtuigende auditie neerzetten?
Ik kom binnen en de beveiligingsmedewerker spreekt mij aan met ‘goedemorgen mevrouw’
Aan de dame die na mij binnenkomt vraagt hij of ze al 18 is,
anders moeten haar ouders een handtekening zetten.
De toon is gezet,
ik voel me oud.
Na een tijd wachten in een lege kantine mag ik op een stoel tussen de verfpotten en bloempotten
plaatsnemen,
in een kantoortuin.
Even komt er een heel vertrouwd gevoel boven van mijn tijd bij het pensioenfonds.
Ik heb zelf zes jaar in zo’n kantoortuin zitten werken.
Echt zo’n knus debiteuren-crediteuren sfeertje,
de glamour is ver te zoeken.
We mogen uiteindelijk auditie doen in de vergaderkamer,
lachen!
Het meisje voor mij is nog geen 16. Ze was naar eigen zeggen wel erg goed maar waarschijnlijk te
jong en staat op on-hold.
Ik had haar moeder kunnen zijn.
Het meisje na mij heeft bijna middelbare school examens.
Ik vier binnenkort een jubileum, al 10 jaar mijn HBO diploma’s op zak…
Maar goed, voor twee heren en een camerajongen (uit mijn eigen woonplaats) ga ik mijn nummers
doen.
Ik ben zeer gespannen,
auditie doen blijft verschrikkelijk.
Wat ik vreemd en enigszins irritant vind, is dat ze door mijn liedje heen zitten te praten met elkaar.
Naïef als ik ben denk ik: zal wel overleg zijn.
Toch zijn ze enthousiast en ik ben door.
Het avontuur gaat verder…
ik ga naar boven, naar de redactie.
Ik ontmoet op deze dag een hele groep medewerkers waar ik later nog regelmatig contact mee zal
hebben. Stuk voor stuk jonge mensen en ze komen niet allemaal over als doorgewinterde
medewerkers bij een tv show. Vriendelijk zijn ze wel en ze kennen je vanaf dag één bij naam, al heb
je ze nog nooit ontmoet. Dat maakt het meteen persoonlijk en geeft je het gevoel dat ze
geïnteresseerd zijn in je.
Eerlijk en betrouwbaar?
Dat hoort niet bij hun taak…
Na het invullen van een enorm formulier met doorzaag-vragen en een interview voor de camera mag
ik naar huis.
U hoort nog van ons.

