KunstenHuis Idea is dé plek voor kunsteducatie, amateurkunst en culturele vorming
met locaties in de gemeenten Zeist, Soest, De Bilt, Bunnik en de Utrechtse Heuvelrug.
We zijn een bruisend cultuurcentrum met zes bibliotheken, drie kunstencentra, vier
theaters, een poppodium, een cultuurpunt, een kunstuitleen en een volksuniversiteit.
Er werken dagelijks meer dan 200 medewerkers en ruim 250 vrijwilligers aan de
uitvoering van onze missie: kwalitatief hoogwaardige kunst- en cultuur op een
laagdrempelige manier toegankelijk maken voor iedereen in onze regio.
Wegens uitbreiding van ons docententeam zijn wij voor seizoen 2022-2023 op zoek
naar nieuwe, allround

Theater- en musicaldocenten
Wat ga je doen?
•
Je verzorgt cursussen voor het team Theater op één van onze locaties in
gemeenten De Bilt, Zeist of Soest aan kinderen, jongeren en/of volwassenen.
•
Je werkt mee aan projecten binnen het primair- en voortgezet onderwijs. Dit
kunnen zowel eenmalige activiteiten zijn als langlopende projecten. De
projecten vinden plaats op scholen in de regio en op verschillende
(buiten)locaties.
•
Afhankelijk van de cursus die je geeft, werk je toe naar een korte
eindpresentatie of een volwaardige voorstelling, die wordt gepresenteerd in
één van onze theaterzalen in De Bilt, Zeist of Soest.
•
Je levert een actieve bijdrage aan de theaterafdeling. Je komt met ideeën en
neemt initiatief om nieuwe activiteiten te ontwikkelen bijvoorbeeld op het
gebied van discipline-overstijgend aanbod.
Wat neem je mee?
•
Je hebt een relevante opleiding (docent drama, docent musical of
vergelijkbare opleiding) afgerond en hebt ervaring met verschillende
leeftijdsgroepen binnen amateurkunst en primair en/of voortgezet onderwijs.
•
Je bent een bevlogen professional die op de hoogte is (en blijft) van relevante
ontwikkelingen binnen de kunsteducatie.
•
Je bent breed inzetbaar en wilt jezelf graag blijven ontwikkelen.
•
Ervaring in het praktijk- en speciaal onderwijs is een pré.
•
Je bent nieuwsgierig in het zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere
kunstdisciplines.
•
Je hebt ervaring in het werken naar eindpresentaties en voorstellingen met
verschillende doel- en leeftijdsgroepen.
•
Je bent eigenzinnig, met bij voorkeur een duidelijke eigen stijl of specialisatie. Je
bent flexibel en meerdere dagen per week beschikbaar.
•
Je woont bij voorkeur in de regio Midden-Nederland.

Wat bieden wij jou?
•
Een professionele, dynamische werkomgeving met veel ruimte voor eigen
inbreng.
•
Ondersteuning door een teamleider en een productiemedewerker.
•
Voor ZZPers een vergoeding tussen €35,- en €40,- per uur, afhankelijk van
ervaringsjaren.
•
Indiensttreding bij KunstenHuis Idea is een mogelijkheid, onder CAO
Kunsteducatie, schaal 8.
•
Extra’s: een gratis bibliotheekabonnement en korting op cursussen.
Heb jij belangstelling?
Ben jij de enthousiaste theaterdocent die wij zoeken, mail dan je motivatiebrief
samen met je cv uiterlijk 15 mei 2022 naar: hr@kunstenhuisidea.nl Gesprekken zullen
worden gevoerd in week 21.
Meer informatie is te verkrijgen bij Timon Blok, teamleider Theater: 06 – 51604554 of
tblok@kunstenhuisidea.nl

