Allround technicus KinderParade
Op rondreizend theaterfestival de Parade is er elke middag van 14.00u tot 18.00u KinderParade. De
theatergroepen spelen in de tenten waar ‘s avonds andere theatergroepen avondvoorstellingen
spelen, dit vereist goede afstemming met elkaar. Er spelen 2 à 3 kindervoorstellingen per dag.
Je vormt een team samen met één andere technicus, en werkt onder directe leiding van
KinderParade coördinator Rosa Peters, met ondersteuning van onze eigen drie theatertechnici.
We zoeken iemand vanaf Parade Den Haag t/m Parade Amsterdam, zie data hieronder. Je wordt in
overleg één dag ingewerkt tijdens Parade Rotterdam. Je begint in elke stad op de donderdag met de
opbouw van de theatertechniek in de theatertenten, deze breek je op de laatste zondagnacht van
een stad weer af.
Je werktijden op draaidagen zijn van 10:30 tot 19.00u.
Data
Rotterdam: 29 juni t/m 8 juli
Den Haag: 12 t/m 23 juli
Utrecht: 26 juli t/m 12 augustus
Amsterdam: 16 augustus t/m 3 september
Taken:
- Ondersteuning KinderParade theatergroepen: wegwijs maken op het terrein, faciliteren van
technische middelen en aansluiten, overdracht afspraken avondgroepen, zender gebruik,
storingen verhelpen
- In de gaten houden of groepen op tijd beginnen en eindigen, ivm strakke planning voor het
afbreken van de voorstelling en overdracht avondgroepen
- Einde middag zorgen dat de groepen de tenten netjes opleveren, vegen & dweilen, techniek
materialen retour opslag
- Elke zondag op- en afbouw van de Kinderband in grote muziek tent, afwisselend techniek
draaien tijdens het optreden
- Algemene taken zoals dagelijks het KinderProgramma en rode ballonnen verspreiden
(herkenningspunt voor KinderParadevoorstellingen)
Wij vragen:
- Startersfunctie, eventueel ook als stage te vervullen als je nog in opleiding bent
- Enthousiaste aanpakker, licht theatertechnisch onderlegd is een pré (meer geluid dan licht)
- Je reist mee met de Parade en je wilt je voor meerdere jaren verbinden aan de Parade
Wij bieden:
- Een dagvergoeding van €30,- of €35,- netto (afhankelijk van ervaring), tijdens bouw en breek is
de vergoeding €75,-.
- Gedurende de tournee is er catering; tijdens op- en afbouw gratis. Tijdens draaidagen is het
diner gratis, voor ontbijt en lunch betaal je een kleine prijs.
- Een plek op de backstage camping in eigen tent.
- Gratis toegang tot alle theatervoorstellingen met je festivalpas, korting op consumpties en een
medewerkers T-shirt.
Solliciteren:
- Stuur je motivatie en CV voor 1 april naar Rosa Peters op rosa@mobilearts.nl

