Theaterfestival de Parade is een rondreizend theaterfestival en reist in 2,5 maand langs Rotterdam,
Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Wij zoeken een:
Allround theatertechnicus met specialisatie geluid
Als allround theatertechnicus ben je het eerste aanspreekpunt voor de bezoekende theatergroepen
op locatie. Theatergroepen nemen een eigen technicus mee, vanuit de Parade verleen je support en
faciliteer je de groepen. Je werkt in een team van drie mensen tijdens de draaidagen, bij bouw- en
breekdagen aangevuld met een externe ploeg die mede door jou wordt aangestuurd.
Elke avond spelen er twee bands, deze worden door jou ontvangen, aangesloten en gedraaid.
Daarnaast worden er o.a. door jou geluidsmetingen gedaan.
Voor deze functie ligt de nadruk op geluidstechniek, maar verstand van licht en rigging is ook een
vereiste. Daarnaast is productionele ervaring van belang omdat je zelfstandig alle voorbereidingen
moet kunnen treffen om bezoekende theatergroepen op locatie te faciliteren.
Je kan goed omgaan met verschillende soorten mensen en vindt werken in teamverband leuk. Je
kunt helder en goed communiceren. Een 9 tot 5 mentaliteit is onmogelijk in deze functie, daarom is
het belangrijk dat je jezelf in acht neemt, prioriteiten kunt stellen en zorgt voor rust wanneer dat
nodig is.
Periode – Parade tournee 2019
Start opbouw Parade Den Haag 4 juli. We reizen via Utrecht naar Amsterdam, waar we op 25
augustus afbouwen.
Taken:
-

Bouw en breek van de theatertechniek in de diverse theater en muziektenten.
Het faciliteren van bezoekende theatergroepen en leveren van support.
Zelfstandig het geluid voor optredende bands aansluiten en bedienen.
Theater technische productie op locatie.
Meedenken in innovatie op technisch gebied en ervaring met geluidsmetingen.
Alle bijkomende zaken die zich op theater technisch gebied voordoen tijdens de tournee.

Wij vragen:
- Een enthousiaste allround technicus met specialisatie geluid die ons team komt versterken.
- Ervaring met lichttechniek en rigging.
- Communicatieve- en productionele vaardigheden.
- Je reist mee met de Parade, tussen de steden in ben je 3 dagen vrij.
- Pré: Je wilt je voor langere tijd verbinden aan de Parade.
Wij bieden:
- Een bij de functie passende all-in vergoeding op factuurbasis, afhankelijk van ervaring,
leeftijd en de uiteindelijke verdeling van festivaldagen.
- Gedurende de tournee is er catering; tijdens op- en afbouw gratis. Tijdens draaidagen kun je
gebruik maken van de medewerkers- en artiestencatering; gezond en gevarieerd ontbijten
en lunchen voor een kleine prijs. Het diner wordt aangeboden door de Parade.
- Een plek op de backstage camping in eigen tent of caravan.
- Gratis toegang tot alle theatervoorstellingen met je festivalpas.
Solliciteren:
Stuur je motivatie en CV naar werken@deparade.nl t.a.v. Job Woudstra en Bram Anneveldt voor 10
februari a.s. Gesprekken vinden plaats op 25 en 26 februari 2019 in Amsterdam.

