
Vacature: Actrice voor jeugdtheatervoorstelling / familievoorstelling

‘Kom jij ons team versterken?’

Theatergroep Heer Otto zoekt per direct een enthousiaste actrice voor hun
spiksplinternieuwe jeugdtheatervoorstelling Zirkøes Fañtaztikå

Stichting Theatergroep Heer Otto maakt al 10 jaar met veel passie en plezier professioneel
jeugdtheater. Op dit moment toert het gezelschap door Nederland met drie producties;
Ridder Florian (4+), Pats!Boem! (12+) en De Piraten van Kamer 16 (5+). Het gezelschap
speelt gemiddeld 120 voorstellingen per jaar en is ondergebracht bij impresariaat Buro
Bannink (www.burobannink.nl). Verrassend en humoristisch muziektheater voor jong, maar
zeker ook voor ouder publiek!

Functie
Acteur en theatermaker voor Zirkøes Fañtaztikå. Een (nieuwe) fantasievolle voorstelling over
gemis. Deze zal door heel Nederland spelen op basisscholen voor kinderen van groep 1 t/m
4 én in theaters als familievoorstelling.  De crew (2 acteurs M/V en 1 muzikant) verzorgen op
een speeldag tot twee voorstellingen en zijn verantwoordelijk voor op- en afbouw van decor.

Wat vragen we?
- Afgeronde acteursopleiding of aantoonbare professionele theaterervaring (ook als maker)
- Affiniteit met de doelgroep
- Affiniteit met jeugdtheater
- Fysieke speelstijl
- Je hebt humor
- Zangervaring is een pré

-Je bent in het bezit van een rijbewijs
-Je bent zelfstandig ondernemer
-Je woont in omgeving Amersfoort/Utrecht
-Je bent beschikbaar op de auditiedag op vrijdag 29 oktober
- Je bent beschikbaar op de presentatiedag van het impresariaat op maandag 24 januari
-Je bent in oktober/november/december/januari (in overleg) beschikbaar voor repetities



Wat bieden wij
- Een plek in een ontzettend leuk en ambitieus en enthousiast team binnen onze
theatergroep
- Betaling op basis van een vast bedrag per voorstelling
- Zo’n 40 speelbeurten per jaar, die doorgaans worden ingepland op dinsdagen,
donderdagen en weekenddagen

Herken je je in wie en wat we zoeken en ben je enthousiast geraakt; dan komen we graag
met je in contact! Stuur voor 15 oktober een MOTIVATIE FILMPjE en je CV naar
info@heerotto.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met hetzelfde e-mailadres.

Voor meer informatie over Heer Otto zie: www.heerotto.nl en www.BuroBannink.nl
Instagram: @theatergroepheerotto
FaceBook: Theatergroep Heer Otto

YouTube: TheatergroepHeerOtto


