Gezocht: Fysieke spelers/dansers m/v
Incompany jaartraining aangeboden voor fysieke spelers met training in theater, dans,
mime en/of performance art.
Dit is een leertraject voor aanstormend talent om veel ervaring op te doen en biedt
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.
Periode
Seizoen 2021-2022 - augustus/september 2021 tot en met mei 2022
ZID Theater- City Art & Performance Centre
ZID Theater – City Arts & Performance Centre is een culturele organisatie, gevestigd in
Amsterdam. ZID produceert het jaarlijkse internationale ExploreZ festival, multidisciplinaire
voorstellingen en realiseert projecten samen met kunstprofessionals, urban talents en
stadsbewoners. ZID is stedelijk, landelijk en internationaal werkzaam. ZID heeft haar eigen
plek op de grens van Amsterdam West en Nieuw-West. ZID is een werkplaats, urban talents
‘ontwikkelplek’, podium en verbinder. Zo worden stedelijke, landelijke en internationale
projecten gerealiseerd waarbij Amsterdam als creatieve thuisplek functioneert. Meer
informatie is te vinden op www.zidtheater.nl
Functie-inhoud
In deze functie ga je als fysieke speler/danser trainen met de vaste groep spelers - het ZID
ensemble – op iedere woensdagavond en daarnaast nog een ochtend of avond in de week.
Je speelt in één van de voorstellingen van het ZID-ensemble als stagiaire. Je krijgt ook
studiotijd tot je beschikking voor eigen werk en je werkt toe naar een eigen solo onder
professionele begeleiding. Deze wordt als voorstelling of als ‘work in progress’ tijdens het
Explorez festival in mei 2022 gespeeld.
Gezocht:
4 spelers vanaf 16 augustus 2021 of 1 september 2021, waarvan 1 speler ook direct een rol
overneemt en een eigen creatie neerzet binnen een bestaande voorstelling. De eerste
voorstelling is op 7 augustus in het buitenland.
Functie-eisen:
• Beschikbaar van augustus 2021 tot en met mei 2022 op afgesproken dagen en tijden
• Ruime ervaring en/of opleiding in fysiek theater, dans, mime of performance art
• Affiniteit met multidisciplinair, fysiek danstheater
• Flexibel kunnen werken, leergierig, zelfstandig, gemotiveerd
• Een team player, internationaal en intercultureel ingesteld
• Taal: Nederlands en/of Engels goed beheersen
• Commitment
Geboden:
• Een leerrijke omgeving en een (internationaal) netwerk
• Veel ervaring en internationale uitwisselingen. Mogelijkheid om zich te ontwikkelen en
na dit leertraject werkzaam te blijven bij ZID Theater
• Een creatieve, dynamische en uitdagende sfeer
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•
•

Mogelijkheid om in de ZID producties te spelen als stagiaire
Mogelijkheid om te werken aan een eigen solovoorstelling onder professionele
begeleiding

Het artistieke team van ZID en (inter)nationale gastdocenten verzorgen de trainingen:
• Fysieke en stem training
• Co-creatie in samenwerken met anderen
• Performers aanwezigheid
• Tools en technieken voor het creatieve proces
• Improvisatie
• Gastworkshops van internationale collega’s en experts
• Project design
Kosten:
Dit is een pilotproject dat ZID met haar jarenlange ervaring in het begeleiden en opleiden van
verschillende talenten wil openstellen voor aanstormend talent en jonge mensen die aan het
begin van hun carrière staan.
We hebben daarom besloten om dit traject gratis aan te bieden en vragen we de deelnemers
om samen met ons het traject te evalueren.
Voor het jaar daarna wordt lesgeld in rekening gebracht.
Contact- en vacature informatie
Reacties, een motivatiebrief, CV en ten minste 1 LINK naar je uitvoerende werk kun je per email sturen naar: info@zidtheater.nl. o.v.v. incompany training spelers
We behandelen de reacties op volgorde van binnenkomst en plannen een individuele auditie
en gesprek met de geschikte kandidaten. We gaan maximaal 4 deelnemers selecteren.
Deadline voor aanmeldingen: 30 juni
Wil je nog iets weten, stuur een email naar info@zid.nl onder vermelding van: vraag
incompany training.
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