Theatergroep Suburbia zoekt:

REGIE/ PRODUCTIE-ASSISTENT (stage) m/v 25 april t/m 24 juli 2022 Ex
REGIE/ PRODUCTIE ASSISTENT (stage) m/v juli/augustus 2022 locatievoorstelling
REGIE/ PRODUCTIE-ASSISTENT (stage) m/v september / november 2022 Into the night
Het theatergezelschap
Theatergroep Suburbia maakt theater in de polder voor iedereen. Jaarlijks maakt Suburbia vier
producties. Een reisvoorstelling voor de Nederlandse theaters, een zomervoorstelling op
Stadslandgoed De Kemphaan in Almere, en een kleine(re) locatievoorstelling in Almere of Flevoland.
De voorstellingen
Vanaf april repeteren wij voor de zomervoorstelling EX, geregisseerd door Albert Lubbers. Tijdens de
zomer starten de repetities voor de nieuwe locatievoorstellling van Simon Heijmans. Tenslotte
starten de repetities voor de kleinezaalvoorstelling, geregisseerd door Ada Ozdogan, van half
september tot en met half november.
We zoeken voor elke productie apart een andere regieassistent. Mocht je interesse hebben voor
een combinatie van de producties dan zijn er in overleg mogelijkheden.
De stage
In je stage maak je kennis met veel verschillende aspecten van de totstandkoming en uitvoering van
een locatievoorstelling. Zo ondersteun je de regisseur en cast tijdens de repetities en voorstellingen.
Naast praktische zaken zoals het bijhouden van het script, rekwisieten, (repetitie)ruimtes,
eetwensen, sla je de brug tussen de vloer 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. Je leert en ziet problemen herkennen voor ze ontstaan.
De werkzaamheden:
• Ondersteunt 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 en;
• Communiceert deze naar technici- en productieleider
• Gedurende de zomervoorstelling Ex en de locatievoorstelling van Simon ben je samen met de
techniek verantwoordelijk voor wat er op locatie gebeurt.
• Tijdens de speelperiode ben je voor de cast het aanspreekpunt.
Functie eisen:
• Je volgt een relevante HBO; • Proactieve houding • Goede communicatieve vaardigheden
• Houdt van een uitdaging • Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Beschikbaar voor een of meerdere voorstellingen:
- Van 10 januari t/m 4 maart repetities, try-outs en première, 5 dagen p.w. (Mamma Medea)
- Van 25 april september t/m 24 juli repetities, voorstellingen, 5 dagen p.w. (Ex)
- Juli/augustus voor repetities/montage en van 30 augustus t/m 18 september op locatie 5 dagen
p.w. (locatievoorstelling Simon Heijmans)

- Van 19 september t/m 4 november repetities, try-outs en première, 5 dagen p.w. (Into the night)
• Rijbewijs (B) is gewenst maar niet noodzakelijk.
Geboden:
Een leerzame periode bij een klein ambitieus theatergezelschap, met jonge regisseurs, waarbij je met
alle facetten van het maken van een productie kennis kunt maken. 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 18 februari
2022.
Meer informatie over Theatergroep Suburbia vind je op www.theatergroepsuburbia.nl.

