Vacature medewerker educatie en publiekswerking
DOX en Theater Utrecht (0,8 fte)
Over ons
DOX en Theater Utrecht bouwen samen aan een intensieve samenwerking op het gebied
van educatie, publiekswerking en talentontwikkeling, waarbij diversiteit leidend is. De
verschillende disciplines die we in huis hebben: theater, dans, hiphop, spoken word, rap,
performance en de cross-overs tussen deze disciplines, bepalen de vorm en inhoud van de
activiteiten en het aanbod. We ontwikkelen een breed educatieaanbod voor, door en met
jongeren, vanaf 12 jaar. De belangrijkste doelstelling binnen onze educatie is jongeren
stapsgewijs meenemen in de interdisciplinaire podiumkunstwereld en hen op te leiden tot
jongeren die ergens voor staan. Daarbij is de leefwereld van jongeren altijd inspiratiebron.
Ons aanbod loopt van eenmalige educatieprojecten tot programma’s voor doorlopende
leerlijnen in het onderwijs. Ook ontwikkelen we publiekswerkingsactiviteiten voor diverse
doelgroepen, waaronder jongeren én volwassenen. Bij DOX en Theater Utrecht gaan
talentontwikkeling, het maken en presenteren van voorstellingen en publiekswerking hand
in hand. Wij zien de representatie van de Nederlandse samenleving in programma, publiek ,
partners en personeel als vanzelfsprekend.
Theater Utrecht
Theater Utrecht is het stadsgezelschap van Utrecht en staat garant voor uitdagend,
ontregelend en bevlogen theater. Het behoort tot de meest toonaangevende
theatergezelschappen van Nederland. Vanuit de kernwaarden verbeelding, verdieping en
verbinding zijn we op zoek naar theatrale antwoorden op de fundamentele vragen die
mensen stellen over deze tijd en onze samenleving.
DOX
DOX is hét huis voor jong podiumtalent in Utrecht. Het is een plek waar performers en
makers zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van theater, dans, urban arts, muziek,
visuals en film. Wij staan voor grensverleggend en eigenwijs theater dat de diversiteit viert.
Wat je doet
De afdeling educatie en publiekswerking van DOX en Theater Utrecht bestaat nu uit een
hoofd en een medewerker productie en planning. We zoeken een inhoudelijke medewerker
om de afdeling te versterken en de ambities in de samenwerking vorm te geven.
•
•
•
•

Als medewerker educatie en publiekswerking werk je samen met het team vanuit de
visie van beide gezelschappen.
Je denkt mee over het doorbouwen van de samenwerking en het uitbreiden van het
aanbod voor zowel jongeren als volwassenen.
Je ontwikkelt educatieprojecten en publiekswerkingsactiviteiten en speelt een
belangrijke rol in de uitvoering hiervan.
Je bent actief betrokken als gesprekspartner in het netwerk in de stad en de wijken,
met culturele instellingen en maatschappelijke partners en zoekt in het kader van

•
•
•
•

publiekswerking actief groepen op, brengt ze met elkaar en met ons in verbinding en
ontwikkelt duurzame dialogen.
Je bent het aanspreekpunt voor het docententeam voor de educatieprogramma’s op
scholen.
Je houdt verbinding met het DOX talentontwikkelingstraject: de Theaterateliers.
Je hebt contact over de inhoud van de projecten met het scholennetwerk.
Je stuurt stagiaires aan.

We vragen
• Iemand met frisse ideeën die buiten de gebaande paden durft te gaan,
• met kennis van en interesse in diversiteit, zowel als het gaat over mensen als om
kunstvormen,
• die zelfstandig kan werken maar zich ook goed raad weet in een team,
• en iemand die bovenal vol enthousiasme en energie wil gaan voor het uitbouwen van
een samenwerking tussen twee gezelschappen die uniek is in Nederland.
We bieden
• Salaris conform CAO theater.
• Een werkomgeving in en met twee organisaties waarin geen dag hetzelfde is en waar
veel verschillende mensen samenwerken.
• Een uitdagend werkgebied tussen kunst, onderwijs en samenleving.
Vragen
• Voor vragen over deze functie neem contact op met Hanna Jansen (hoofd educatie
DOX en Theater Utrecht) via: hanna@theaterutrecht.nl of 030-2737300
• We vragen je om een motivatie brief te sturen, waarin je aangeeft waarom deze
functie jou zou passen en welke ervaring je al hebt in een soortgelijke functie.
• Stuur deze motivatiebrief met je CV en foto naar: maaike@theaterutrecht.nl
• Je sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk vóór maandag 18 maart 2019.
• Op 22 maart vinden de eerste ronde gesprekken plaats.

