Gezocht:

speler/educatiemedewerker (x/v/m stage)
met affiniteit met poppenspel en mindfulness.
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.
We zoeken
Een acteur of actrice die mee wil spelen in onze reprise voorstelling Wolk in de Klas.
‘Wolk in de Klas’ is een theatrale ervaring waarbij de kinderen plaatsnemen in het hol
van Das. Het hol is een enorm nest van wol waar je via een tunnel in terecht komt.
Eenmaal daar worden de kinderen meegenomen in een vertelling over Das, die een
donkere wolk boven zijn hoofd heeft die maar niet weg lijkt te gaan...
‘Wolk in de Klas’ spelen we voornamelijk voor kinderen uit groep 1 en 2 onder
schooltijd in het speellokaal van de school.
De voorstelling wordt gespeeld door twee (poppen)spelers en een muzikant. Samen
zijn jullie verantwoordelijk voor de op- en afbouw, het ontvangst van de kinderen, het
spelen van de voorstelling en het napraten.
Wij zoeken een stagiair(e) speler die de rol van Vogel kan vertolken en de geleide
fantasie in de voorstelling uitvoert tijdens de tour. De tour begint in september en
eindigt begin februari 2023. Eventueel kun je in overleg iets later beginnen of iets
eerder eindigen. Je kunt na(ast) de speelperiode je stage eventueel voortzetten als
educatiemedewerker op kantoor.
We vragen
→
een betrokken en flexibele speler/educatiemedewerker;
→
ervaring en affiniteit met mindfulness;
→
ervaring met voorstellingen voor (kleinere) kinderen;
→
ervaring met muziek en zang;
→
ervaring met poppenspel is een pré;
→
in bezit van een rijbewijs is een pré;
→
dat je in ieder geval beschikbaar vanaf september;
→
een flexibel inzetbaar iemand, voor gemiddeld 4 speeldagen per week.
We bieden
→
een stagevergoeding;
→
kennismaking met een professioneel (BIS) gezelschap;
→
een leuke werkplek met gezellige collega’s.
Interesse?
Kom op 19 mei auditie doen! Klik hier om het aanmeldformulier in te vullen.
Mocht je van te voren vragen hebben dan kun je een mail sturen naar:
eva@hethoutenhuis.org

