VACATURE JUNIOR PRODUCTIE-ASSISTENT / TOURMANAGER (M/V)
Theatergroep Suburbia is op zoek naar een junior productieassistent / tourmanager voor
een grote reisvoorstelling.
Theatergroep Suburbia is op zoek naar een productieassistent/tourmanager voor de
reisvoorstelling Vijand van het Volk, een herneming, geregisseerd door Albert Lubbers. Als
productieassistent/tourmanager werk je samen met een gezellige, grote cast aan een
intensieve maar leuke productie. Het gaat om een voorstelling waarin 7 acteurs spelen, zij
tevens zelf live muziek maken, en waarin veel rekwisieten worden gebruikt.
Tijdens de repetitieperiode neem je de rol aan van productieassistent en ben je aanwezig
tijdens de repetities. In deze periode fungeer je als dé schakel tussen regisseur,
productieleider, techniek en decor/kostuumontwerpers. Zo verwachten we onder andere
dat je meewerkt met het oplossen van productionele vraagstukken m.b.t. techniek, muziek
en decor.
Rond de montagedagen verschuiven je verantwoordelijkheden naar die van tourmanager.
Vanaf dan ben je verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van de cast richting de theaters
en weer terug naar Amsterdam. (In overleg met de acteurs zullen er een á twee centrale
opstapplekken worden gekozen.)
Tevens ben je als tourmanager verantwoordelijk voor het klaarmaken van alle rekwisieten
(eten, drinken, rookwaar, kranten). Richting het einde van de voorstelling verandert het
toneel in een puinhoop (windmachines, gegooi met tomaten, etc.). De tourmanager is, in
samenwerking met de technici, grotendeels verantwoordelijk voor het schoonmaken en
opruimen hiervan. Tevens vallen het schoonhouden van de kostuums en het zorg dragen
voor de catering onder de verantwoordelijkheden van de tourmanager.
Tijdens de repetitieperiode kunnen er nog taken gewijzigd of toegevoegd worden.
Functie eisen;
 Ten minste 1 jaar in bezit van Rijbewijs B;
 Affiniteit/ervaring met de productie van voorstellingen;
 Een praktische en oplossingsgerichte mindset;
 Goede sociale vaardigheden, ervaring met het werken met acteurs is een pré;
 Voorkeur voor iemand woonachtig in de omgeving Almere/Amsterdam
(Theatergroep Suburbia is gevestigd in Almere, de repetitieperiode vindt tevens in
Almere plaats);
 Beschikbaar in periode 2 september t/m 30 november 2019 (fulltime beschikbaar
tijdens repetities en montage van 2 t/m 26 sept en daarna in overleg/volgens
tourneeschema).
Honorering is op factuurbasis tegen marktconform tarief.
Geïnteresseerd? Stuur een mail naar productie@theatergroepsuburbia.nl voorzien van CV
en motivatiebrief!

