
Theatergroep Suburbia zoekt een REGIE-ASSISTENT (stage) 
m/v per april 2020 voor de zomervoorstelling  
 
Het theatergezelschap: 
Theatergroep Suburbia is het stadstheatergezelschap van Almere. Suburbia maakt toneel 
in de polder: ontroerende en geestige voorstellingen over de mens in al zijn kleinheid. 
Jaarlijks maakt Suburbia vier producties: Een reisvoorstelling voor de Nederlandse 
theaters, een zomervoorstelling op Stadslandgoed De Kemphaan in Almere, een kleine, 
‘draagbare’ locatievoorstelling en een zomervoorstelling op locatie in Flevoland.  
 
De voorstelling 
Ieder jaar spelen wij op Stadslandgoed De Kemphaan in Almere de zomervoorstelling. We 
spelen toegankelijke klassiekers met sterke acteursensembles. Locatietheater op het idyllische 
landgoed voor een compleet avondje uit, met vooraf een diner en inleiding.  
 
De stage 
In deze stage maak je kennis met alle aspecten van de totstandkoming en uitvoering van een 
locatievoorstelling. Zo ondersteun je de regisseur en cast tijdens de repetities en 
voorstellingen. Naast dat je verantwoordelijk bent voor praktische zaken zoals het bijhouden 
van het script, het regelen van rekwisieten en repetitieruimtes, sla je tevens de brug tussen de 
spelers en de productie van de voorstelling. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de cast en 
crew en communiceert hun wensen naar de productieleider- en technici. De dagelijkse 
werkzaamheden zijn uiteenlopend en afhankelijk van het (repetitie)proces. 
 
De werkzaamheden:  
•  Je assisteert de regisseur tijdens de repetities 
•  Draagt zorg en verantwoordelijkheid voor de repetitieruimte.  
•  Ondersteunt de communicatie tussen de regisseur, acteurs en de productieleider. 
•  Houdt veranderingen bij die zowel inhoudelijk als qua vormgeving tijdens het repetitieproces 
worden aangebracht en; 
•  communiceert deze naar technici- en productieleider 
•  Gedurende de voorstelling ben je samen met de techniek verantwoordelijk voor wat er op 
locatie gebeurt.  
•  Tijdens de speelperiode ben je voor de cast het centrale aanspreekpunt. 
 
Functie eisen: 
•  Je volgt een relevante HBO; 
•  Proactieve houding  
•  Goede communicatieve vaardigheden 
•  Houdt van een uitdaging 
•  Geen 9 tot 5 mentaliteit  
•  Beschikbaar in: 

- van april t/m juni voor de repetities, 4 dagen per week.  
- van 25 mei t/m 3 juni full time voor de montage  
- van 3 juni t/m 15 juli tijdens de voorstellingen (wo, do, vr, za avond en 

zondagmiddag). 
•  Rijbewijs (B) is gewenst maar niet noodzakelijk 
 
Geboden: 
Een leerzame periode bij een klein ambitieus theatergezelschap. Wij bieden een 
stagevergoeding, een reiskostenvergoeding en professionele stagebegeleiding. 
 
Contact- en vacature informatie: 
Reageer door een korte motivatiebrief met CV te mailen naar info@theatergroepsuburbia.nl. 
Voor vragen kan je bellen met Jos van Hulst (Zakelijk Leider) via 036-8448148.  
 
Meer informatie over Theatergroep Suburbia vind je op www.theatergroepsuburbia.nl.  


