VACATURE| REGIE-ASSISTENT (stage)
muziektheaterproductie Sympathy for the Devil
VOORSTELLING
Sympathy for the Devil is een meedogenloze muziektheatervoorstelling over twee sensationele jonge
vrouwen. Dé stijliconen van de swinging sixties en de muzen van de Rolling Stones. Marianne
Faithfull en Anita Pallenberg: ze belichamen de vrijheidsdrang van een hele generatie. Maar wat is de
prijs van roem en roekeloosheid? Een ongefilterd verhaal op de soundtrack van de Rolling Stones,
gespeeld door Stones Sessions.
REGIE & PRODUCENT
Producent en maker Boudewijn Koops tekent voor de regie van deze productie. Koops’ missie is om
waargebeurde maar onbekende verhalen op het toneel te brengen en daarmee een breed publiek
aan te spreken. In gesprekken met hem kwam zijn tomeloze vertrouwen in en enthousiasme voor
Stones Sessions naar voren en zijn (on-Zwolse) gewaagde, grootse ideeën over hoe deze
muziektheaterproductie eruit zou moeten zien. Zwolse theaters is artistiek en zakelijk
eindverantwoordelijk, in de rol van creatief en uitvoerend producent.
PERIODE
In september en oktober is de repetitie en montageperiode. In november ‘22 gaat deze
muziektheaterproductie in première. Daarna gaat de productie landelijk touren tot januari ‘23,
ongeveer 3 a 4 avonden in de week.
WERKZAAMHEDEN
• Repetities begeleiden op basis van instructies van de regisseur.
• De communicatie ondersteunen tussen de regisseur, acteurs en de productieleider.
 Bijhouden regieboek
 Ondersteunen van het artistiek-inhoudelijke concept.
 Veranderingen bijhouden die zowel inhoudelijk als qua vormgeving tijdens het
repetitieproces aan de productie worden aangebracht.
 Inhoudelijke en uitvoerende rol in de randprogrammering.
 Zorg en verantwoordelijkheid dragen voor de repetitieruimte.
 Gedurende de voorstelling samen met de techniek verantwoordelijk nemen voor wat er op
de speelvloer gebeurt.
JIJ BESCHIKT OVER EEN
• Relevante HBO-, Universitaire opleiding / 3e of 4e jaars.
• Proactieve houding
• Goede communicatieve vaardigheden
• Houdt van een uitdaging
• Beschikbaar vanaf september 22 tot en met november 22.

WIJ BIEDEN JOU
Een leerzame periode bij een creatieve en gedreven club mensen, waarbij je met alle
facetten van het maken van een productie geconfronteerd zult worden. We houden kantoor bij
Zwolse theaters. Natuurlijk krijg je een stagevergoeding conform CAO Dans & Toneel.
JA! CONTACT!

Reageer door een korte motivatiebrief met CV te mailen naar sollicitatie@zwolsetheaters.nl
voor 21 juni 2022. In de eerste en evt tweede week van juli vinden de gesprekken plaats.
Meer informatie over de productie staat op: www.sympathyforthedevil.nl. Heb je vragen?
Neem gerust contact op met Zwolse theaters via Carlijn Hartlief, creatief producent
(telefoonnummer 06-41514702

