Jeugdtheatergezelschap Het Houten Huis zoekt per januari 2020
EEN EDUCATIEMEDEWERKER (M/V) VOOR 3 à 4 DAGEN PER WEEK

OVER HET HOUTEN HUIS
Het Houten Huis is het beeldend muziektheatergezelschap van het Noorden. Vanuit Groningen maken we
voorstellingen voor jong en ouder publiek die door het hele land én tot ver over de grens te zien zijn.
Ons huis staat symbool voor het leven, waar soms ook iets piept en kraakt of een onverwachte gast langskomt.
Met humor en poëzie tonen we de imperfectie van het leven, dat wat van binnen wringt. Op het toneel staan
helden uit het dagelijks bestaan, worstelend met hun angsten en verlangens. Hun innerlijke strijd geven we
vorm met livemuziek, fysiek spel en indringende beelden.
EDUCATIE
Voor het publiek en scholen bedenken we educatieve projecten en activiteiten die op een speelse wijze de
thema’s van de voorstelling verdiepen. We stimuleren jong en oud om na te denken over zichzelf, over
anderen en over de wereld. Daarom begint het educatieprogramma vaak al vóórdat de voorstelling speelt en
gaat na afloop van de voorstelling nog door. Het zorgt ervoor dat de voorstelling beklijft en resoneert op
verschillende niveaus.
Ook met educatieprojecten die niet aan een voorstelling gekoppeld zijn, tonen we de grenzeloze
mogelijkheden die de verbeelding biedt.
WIJ ZOEKEN
Een betrokken en creatieve enthousiasteling die de educatie van Het Houten Huis verzorgt.
FUNCTIE-EISEN
● Je hebt een relevante kunstvakopleiding;
● je hebt een aantal jaar werkervaring;
● je hebt kennis van en affiniteit met jeugd- en jongerentheater;
● je bent creatief, op de hoogte van ontwikkelingen binnen het cultuuronderwijs en hebt een duidelijke visie
op hoe theater daar een bijdrage aan kan leveren;
● je werkt makkelijk in teamverband en hebt goede communicatieve vaardigheden;
● je beschikt over een relevant netwerk;
● het hebben van een rijbewijs is een pré;
● je bent bij voorkeur woonachtig in (omgeving) Groningen.
TAKEN
● Je draagt bij aan het educatiebeleid van Het Houten Huis;
● in overleg met het artistieke team doe je voorstellen voor educatieve activiteiten en educatiemateriaal bij
producties;
● je voert educatieve activiteiten zelf uit of stuurt aan;
● je maakt en distribueert het educatiemateriaal en in het vormgeven van het materiaal werk je nauw samen
met de vormgever;
● je onderhoudt contacten met het onderwijs, culturele instellingen en andere relevante netwerken o.a. om
schoolvoorstellingen te verkopen;
● je brengt vragen en wensen vanuit het onderwijs in kaart en ontwikkelt programma’s die daarbij
aansluiten;
● je draagt bij aan de publiciteit voor de educatieve projecten en werft nieuwe publieksgroepen;
● je evalueert de uitgevoerde educatieve projecten;
● je ontvangt en begeleidt publiek bij educatieve projecten en producties;
● je begeleidt stagiaires;
● je bewaakt het beschikbare budget;
● je houdt de ontwikkelingen op eigen vakgebied bij.

GOED OM TE WETEN
● Het Houten Huis is een BIS theatergezelschap met een groot landelijk netwerk;
● onze werkplek bevindt zich op een centrale locatie in Groningen;
● we opereren in een team van ongeveer 10 vaste medewerkers;
HONORERING EN ARBEIDSVOORWAARDEN
Indiensttreding: januari 2020. Honorering: volgens CAO Toneel en Dans. De educatiemedewerker begint met
een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid is er de mogelijkheid tot verlenging en uiteindelijk een vast
contract.
BEN JIJ DE EDUCATIEMEDEWERKER DIE WE ZOEKEN?
Stuur dan voor vrijdag 11 oktober 2019 je motivatie en CV naar info@hethoutenhuis.org
Gesprekken vinden plaats in de week van 28 oktober.
Voor meer informatie over Het Houten Huis zie onze website www.hethoutenhuis.org .

