Theatergroep Max Mini zoekt: Vocal Coach
De vocal coach vormt samen met de regisseur, de muzikaal leider en de choreograaf de basis voor
het artistiek team van de productie “Vliegende Hollander” (10-11-12 juni). De zangcoach leidt de
zangrepetities voor deze productie met de cast.
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
• Instuderen van de partijen met de cast en werken aan (basis)zangtechniek, kleur, dynamiek en
harmonie.
• Je repeteert maximaal 1x in de week, minimaal 1x per twee weken met de spelersgroep.
• Opstellen van een repetitieplanning, in samenspraak met het artistiek team
• Afnemen van audities en casting van de musical, in samenspraak met het artistiek team
• Opstellen notes voor de cast
• Uitbrengen van advies aan regisseur over vocale (on)mogelijkheden
• Eventueel verzorgen van losse zangbestanden om mee te oefenen
Functie eisen
• Heeft een Bachelor of Music of een vergelijkbare opleiding afgerond, volgt op dit moment de
opleiding of heeft voldoende aantoonbare ervaring
• Je kunt de repetities begeleiden op piano
• Ervaring met het werken met amateurs is een pré
• Affiniteit en ervaring met musicals / muziektheater
• Kan werken met verschillende niveaus op vocaal vlak (beginners en gevorderden)
• Is 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.

