Theatergroep Max Mini zoekt: Muzikaal leider
Ook te splitsen in meerdere functies: Componist, arrangeur, leiding combo.
De muzikaal leider is onderdeel van het artistiek team en verantwoordelijk voor het componeren en
arrangeren van de muziek voor de musical “Vliegende Hollander” (10-11-12 juni). Daarnaast stuurt
de muzikaal leider het combo aan.
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
• Bedenken, creëren en schrijven van muziek bij aangeleverde teksten.
• Maken van repetitie bestanden voor de cast
• Componeren van underscores bij scènes en scène overgangen
• Overleggen met en adviseren van schrijversteam
• Arrangeren van composities voor het combo
• Opstellen en beheren van orkest begroting, in overleg met het productieteam
• Samenstellen van orkest
• Plannen en leiden van de orkest repetities
• Leiden van de orkest repetities met de cast en muzikaal begeleiden van doorlopen
• Toelichten van nummers richting orkest: improviserend begeleiden met gezamenlijke cues
• Soundscapes en andere geluiden voor show uitzoeken/maken/ontwerpen
• Verzorgen van opnames voor aankondiging show / andere vocale opnames
• Muzikaal leiden van de (technische) generale en voorstellingen (en eventuele promotie optredens)
• Veiligstellen en bewerken van de opnames voor videoregistratie / cd album
Functie eisen
• Opleiding Docent muziek of een vergelijkbare opleiding volgend/ afgerond of heeft voldoende
aantoonbare ervaring
• Affiniteit met musicals / muziektheater
• Woonachtig in omgeving 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.

