Theatergroep Suburbia zoekt een REGIE-ASSISTENT
(stage) m/v per april 2019 voor de zomerproductie van
Suburbia (De nacht, de moeder van de dag, Lars Norén)
Het theatergezelschap:
Theatergroep Suburbia is het stadstheatergezelschap van Almere. Suburbia maakt toneel
in de polder: ontroerende, tragische, hilarische voorstellingen over de mens in al zijn
kleinheid. Jaarlijks maakt Suburbia drie producties: Een reisvoorstelling voor de
Nederlandse theaters, een zomervoorstelling op Stadslandgoed De Kemphaan in Almere
en een locatievoorstelling in de provincie Flevoland.
In de zomer van 2019 spelen wij de voorstelling De nacht, de moeder van de dag van Lars
Norén geregisseerd door Albert Lubbers. Een dag en een nacht uit het leven van David, zijn
vader, moeder en broer. Vier mensen ingeklemd tussen liefde en haat, hoop en teleurstelling.
Een weergaloos en fascinerend familiestuk over grote verlangens, verdronken illusies en het
vechten voor geluk.
De werkzaamheden:
• Begeleidt repetities op basis van instructies van de regisseur.
• Draagt zorg en de verantwoordelijkheid voor de repetitieruimte.
• Ondersteunt de communicatie tussen de regisseur en de acteurs en de productieleider.
• Houdt veranderingen bij die zowel inhoudelijk als qua vormgeving tijdens het repetitieproces
aan de productie worden aangebracht.
• Gedurende de voorstelling samen met de techniek verantwoordelijk voor wat er op de locatie
gebeurt.
Functie eisen:
• Relevante HBO-, Universitaire opleiding
• Pro-actieve houding
• Goede communicatieve vaardigheden
• Houdt van een uitdaging
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Fulltime beschikbaar van 22 april t/m 7 juni voor repetities. Vanaf 10 juni t/m 28 juli voor de
montage en voorstellingen (wo,do,vr,za middag/avond).
• Rijbewijs (B) is gewenst maar niet noodzakelijk
• Woonachtig in Almere of omgeving heeft onze voorkeur
Geboden:
Een leerzame periode bij een klein ambitieus theatergezelschap, waarbij je met alle facetten
van het maken van een productie geconfronteerd zult worden. 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. Sluitdatum 28
februari 2019.
Meer informatie over Theatergroep Suburbia vind je op www.theatergroepsuburbia.nl.

