Vacature – Toneelgroep Vertraagd zoekt gedreven regisseur
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 een
enthousiaste en talentvolle regisseur, die samen met ons wil toewerken naar de première
van ons (nog te kiezen) eerste stuk, in het voorjaar van 2021.
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 zijn bezig met uitbreiding en repeteren eens per
week, momenteel 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 een regisseur die een duidelijke visie heeft en bereid is om de
spelers actief te betrekken in het creatieve proces. Bij voorkeur heb je interesse in
maatschappelijke discussies en ben je bereid om dit met onze groep te vertalen naar creatief
en kritisch theater. Je hebt ervaring met het zelf schrijven en/of herschrijven van stukken en
bent in staat om ons in een prettige, informele sfeer aan te moedigen om het beste uit
onszelf te halen. Ervaring met locatietheater is, in verband met de coronacrisis, een pre. Het
is praktisch wanneer je goede contacten hebt met bijvoorbeeld decorbouwers en technici.
We zouden het fijn vinden wanneer je sporadisch ook beschikbaar bent voor een
repetitieweekend.
Wat we bieden: Word jij onze regisseur, dan zal je gaan werken met een kleine, gezellige
groep van gepassioneerde spelers met ervaring. Bij ons kun jij je verder ontwikkelen, zowel
op artistiek als organisatorisch vlak. Zeker wanneer je interesse hebt in maatschappelijk
geëngageerd theater ben je bij ons aan het juiste adres. We bieden een redelijke vergoeding
en nodigen nadrukkelijk startende regisseurs uit Utrecht uit om te reageren.
Interesse? Stuur je reactie (korte motivatiebrief met CV) 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. Graag in je brief vermelden of je deze zomer nog
op vakantie gaat. Delen van deze vacature wordt gewaardeerd.

