
Vacature – Toneelgroep Vertraagd zoekt acteurs  
 
Toneelgroep Vertraagd is een gloednieuwe theaterclub in de Domstad, bestaande uit (nu 
nog) vier enthousiaste dertigers met theaterervaring. We zijn met spoed op zoek naar 
enthousiaste en talentvolle acteurs (m/v/anders) die ons team willen versterken.  
 
Wie we zijn: Ons clubje is kort geleden opgericht vanuit de behoefte om zelfstandig en in 
vrijheid theater te maken. De meeste leden (Annemoon Bregt, Maarten Dallinga, Roseanne 
de Kloe en Robin Wouters) kennen elkaar van eerdere cursussen en producties, met name 
bij Parnassos. We zijn amateurs, maar nemen het spelen serieus. We willen in eerste 
instantie werken met bestaande stukken, maar hebben ook de ambitie om zelf stukken te 
gaan schrijven. Op dit moment bestaat de groep uit vier hoogopgeleide werkenden van 
begin dertig, allen wonend in Utrecht. We repeteren eens per week op dinsdagavond.  
 
Onze visie: We willen ons gaan richten op eigentijdse en literaire stukken met realistische, 
herkenbare verhaallijnen, waarin intermenselijke relaties centraal staan. Kleine verhalen die 
staan voor iets groters vinden we interessant. Door in te zoomen en te vertragen willen we 
ons publiek aan het denken zetten. Thema’s die voorbij zouden kunnen komen zijn 
bijvoorbeeld liefde, vriendschap, zingeving en kwetsbaarheid. We streven naar toegankelijk, 
maar gelaagd theater. We zijn geïnteresseerd in stukken met een serieuze inslag, waarin 
humor en zelfspot een belangrijke plek innemen.   
 
Wat we zoeken: Wij zoeken acteurs met minstens enige jaren speelervaring en interesse in 
het spelen van realistische stukken. Je bent jong (van geest), maatschappelijk betrokken, 
creatief, sociaal en leergierig. Het is praktisch wanneer je in Utrecht woont. Je hebt de 
intentie en mogelijkheden om je voor langere tijd aan onze toneelgroep te verbinden. Dit 
betekent in de praktijk onder meer dat je in principe iedere week met ons kan repeteren. 
Ook vind je het geen probleem om met elkaar de kosten voor bijvoorbeeld inhuur van een 
regisseur en repetitielokaal te delen.   
 
Wat we bieden: Kom jij bij ons spelen, dan kom je terecht in een groep van gezellige en 
maatschappelijk betrokken dertigers, voor wie toneel een belangrijke uitlaatklep is. We 
vinden het belangrijk dat iedereen in de groep zich betrokken en vertegenwoordigd voelt, 
geven elkaar opbouwende feedback en willen de lat hoog leggen voor onszelf. We zullen 
werken met een talentvolle regisseur, van wie je veel zal kunnen leren. We hopen begin 
2021 ons eerste stuk te kunnen gaan spelen, hoogstwaarschijnlijk op locatie. Doe je mee? 
 
Interesse? Stuur je reactie (korte motivatiebrief met eventueel CV en/of filmpje) uiterlijk 
10 augustus a.s. naar hallo@toneelgroepvertraagd.nl. Voor eventuele vragen kun je 
hetzelfde mailadres gebruiken. In de laatste week van augustus en/of de eerste week van 
oktober willen we de kennismakingsgesprekken inplannen. We willen dan ook met elkaar 
wat gaan improviseren. Graag in je brief vermelden of je deze zomer nog op vakantie gaat. 
Delen van deze vacature wordt gewaardeerd.  
 


