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(Specialisatie licht)
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TEN Producties is een professioneel jeugdtheatergezelschap, we maken voorstellingen
voor kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen. Over belangrijke thema’s die een rol
spelen in hun turbulente wereld. Wij brengen taboes onder de aandacht en willen gangbare
denkpatronen doorbreken. Zo wordt de drempel verlaagd om thema’s als depressie,
geaardheid en identiteit bespreekbaar te maken.
Met onze voorstellingen houden wij de toeschouwer een spiegel voor, over gedrag en
thema’s die ons verbinden. Waar ligt jouw verantwoordelijkheid, en wat doe je
daarmee? We creëren bewustzijn door in gesprek te gaan met ons publiek. Hier zoeken we
samen naar antwoorden op vragen over je identiteit en die van anderen, menselijk gedrag
en de maatschappij.
Door middel van (auto-) biografische, taboedoorbrekende voorstellingen brengen wij het
gesprek op gang, laten we ons publiek reflecteren.
Voor de versterking van onze afdeling Techniek zijn we per 1 september op zoek naar
een gedreven energieke en flexibele

Allround Theatertechnicus
Specialisatie geluid
Functie
De technicus is verantwoordelijk voor:
- alle technische werkzaamheden rondom de reizende theatervoorstelling No Joke. Deze
speelt seizoen 19/20 overdag als schoolvoorstelling, met af en toe een reguliere
avondvoorstelling. Bij deze voorstelling ben je verantwoordelijk voor de opbouw en
afbouw van het decor en het inhangen van licht (i.s.m. de huistechnici van het theater)
en tijdens de voorstelling schuif je licht en geluid.
Jij bent

- ZZP-er
- Beschikbaar op de volgende data (overdag): 11/09, 18/09, 25/09, 02/10, 28/10, 29/10,
07/11, 14/11, 15/11,18/11, 25/11, 05/12, 09/12, 10/12.

- Representatief, energiek ondernemend en klantgericht
- In staat om te gaan met een hoge werkdruk: je kunt goed prioriteiten stellen en bent
oplossingsgericht

- Woonachting in of rondom Zwolle en in bezit van een rijbewijs (B)
Interesse?
Mail je motivatie en CV naar info@tenproducties.nl. Voor vragen kan je contact opnemen
met Corien Feikens, artistiek leider TEN Producties via 0625302591 of
corien@tenproducties.nl. Reageren op deze vacature kan tot en met 15 augustus 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

