Gezocht: Stagiair(e) workshopdocent en theatermaker
ZID Theater - Community Art & Performance Center
ZID Theater is een culturele organisatie die kunst, cultuur en samenleving verbindt door creatief talent
in te zetten als motor voor positieve verandering in de wijk en in de buurt. ZID Theater is gevestigd in
de Kolenkitbuurt van Amsterdam West. ZID maakt voorstellingen, verzorgt workshops en trainingen
en organiseert festivals, met het accent op kunstparticipatie. De programmering bestaat uit eigen
community theater producties, waarbij plaatselijke bewoners een essentieel onderdeel vormen van
de projecten. Hoewel wijkbewoners een wezenlijk onderdeel zijn van de producties is ZID niet
uitsluitend buurtgericht. Zo worden ook stedelijke, landelijke en internationale projecten gerealiseerd
waarbij Amsterdam als creatieve thuisplek functioneert. Meer informatie is te vinden op
www.zidtheater.nl
Functie-inhoud
Plaats nemen in het creatieve team. Het geven van workshops en trainingen aan de volwassenen
deelnemers binnen verschillende projecten. Regie assistentie bij de nieuwe community theater
productie. Het zelfstandig voorbereiden van de workshops i.s.m. artistieke team van ZID.
Begeleiden van de buurtacteurs op het gebied van spel. Meewerken aan de verschillende community
theater producties en trainingen in Amsterdam, Amersfoort en Den Haag.
Functie-eisen
- HBO niveau, 3e of 4e jaars
- Affiniteit met community theater en multidisciplinair theater.
- Stevig in de schoenen staan.
- Affiniteit en ervaring met werken met deelnemers van verschillende leeftijden en culturen.
- Flexibel kunnen werken, leergierig, ondersteunend kunnen handelen in de groepsproces
- Goed kunnen communiceren.
- Een teamplayer.
- Flexibele, tijden en dagen kunnen aanwezig zijn, zowel in het weekend als s ‘avonds
- Starten begin september. Minimaal 3,5 maand, maar het liefst een heel schooljaar.
Geboden
Een leerrijke omgeving. Creatief, dynamische en uitdagende sfeer. Stage-/vrijwilligersvergoeding..
ZID werkt al 15 jaar met stagiaires en heeft zich ontwikkeld als een interessante stageplek voor
verschillende opleidingen. Sommige stagiairs vinden na de stage een werkplek bij ZID.
Contact- en vacature informatie
Reacties, een korte motivatiebrief en een korte CV per email naar: zakelijk@zidtheater.nl. Voor
verdere informatie zie: www.zidtheater.nl Vragen liefst ook per email stellen.
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