Theatergroep Max Mini zoekt: Regisseur / Artistiek Leider
De regisseur vormt samen met de vocal coach, de muzikaal leider en de choreograaf de basis voor
het artistiek team van de productie “Vliegende Hollander” (10-11-12 juni). De regisseur heeft de
artistieke eindverantwoordelijkheid over de gehele productie.
Theatergroep Max Mini
Max Mini maakt al meer dan 50 (!) jaar deel uit van het Etten-Leurse cultuurlandschap. In het begin
met één voorstelling per jaar, maar tegenwoordig met veel meer, want ons assortiment beperkt zich
niet tot musicals. Straattheater, pietenshows, kerstkoren & -concerten, typetjes, educatie,
moorddiners, zangoptredens: Max Mini is voor allerlei doeleinden in te zetten. De vereniging kent
ongeveer 70 leden (van 16 t/m 85 jaar) en meestal één algemene ledenvergadering per jaar.
Onze missie luidt: Vanuit passie voor creëren van theater brengt Max Mini een glimlach op het
gezicht van onszelf en het publiek door met trots unieke zelf gemaakte grootse eigentijdse
producties van hoge kwaliteit door regionaal talent te brengen.
Taken
• Regisseren van de gekozen musical en de eindverantwoordelijkheid voor de musical dragen
• Nastreven van een optimaal artistiek resultaat binnen de context van de vereniging en in relatie tot
de andere disciplines van het artistiek team
• Opstellen van een repetitieplanning, in samenspraak met het artistiek team en het productieteam
• Afnemen van audities en casting van de musical, in samenspraak met het artistiek team
• Zorgdragen voor voldoende activiteiten voor de cast op het toneel en tijdens de repetities en zo
nodig extra groepswerk in een productie creëren
• Leveren van input voor het toneelbeeld qua decor, kleding, licht en geluidsplan
• Regelmatig overleg met andere disciplines (kleding, decor, techniek, productie etc)
• Ondersteunen en adviseren bij keuze musical voor volgende seizoen
Functie eisen
• Opleiding Docent Theater of vergelijkbare richting volgend en/of afgerond of voldoende
aantoonbare ervaring
• Kan een positieve leiderschapsfunctie aannemen
• Heeft een eigen visie op muziektheater en ziet een uitdaging in het werken met amateurs.
• Weet amateurspelers te motiveren om hen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen
• Open werkhouding en kan goed samenwerken met andere disciplines
• Kan goed de balans bewaken tussen hard werken en het verenigingsgevoel
• Affiniteit en ervaring met musicals / muziektheater
• Beschikbaar op maandagavonden en/of woensdagavonden
• Woonachtig in de omgeving van Etten-Leur is een pré
Wat bieden wij?
• De kans om te werken aan een compleet nieuwe musicalproductie
• Een gepassioneerde, leergierige en talentvolle cast om mee te werken
• De mogelijkheid voor een samenwerking voor meerdere seizoenen
• Een vergoeding in overleg met bestuur, afhankelijk van ervaring, takenpakket en het
verenigingsbudget.
Interesse?
Wij ontvangen jouw motivatie en CV graag vóór 15 juni via info@maxmini.nl .
Voor vragen kan je contact opnemen met Linda Schrik via 06-20676325.

