GEZOCHT afstuderend theatermaker (seizoen 2022/2023) voor Jong Talent
programma Stut
Stut Theater is al 43 jaar het community theatergezelschap in Utrecht dat kunst en
welzijn combineert tot haar eigen artistieke signatuur. Stut maakt spraakmakende
en taboedoorbrekende theatervoorstellingen over maatschappelijke onderwerpen,
gebaseerd op de persoonlijke verhalen en ervaringen van onze spelers. Stut werkt
met en voor mensen die niet vanzelfsprekend kunnen meedraaien in de
samenleving. We richten ons op mensen (zowel spelers als publiek) die
maatschappelijk onder druk staan en niet automatisch in aanraking komen met het
Utrechtse podiumkunsten aanbod.
Het maken van community theater vereist naast specifieke artistieke deskundigheid ook allerlei
sociale competenties. Om ervoor te zorgen dat het community theater genre zich blijft
ontwikkelen en gedragen wordt door vakkundige makers, heeft Stut Theater een tweejarig Jong
Talent programma waarin zij haar expertise overdraagt. In jaar 1 maakt de jonge maker onder de
vleugels van Stut haar afstudeervoorstelling en loopt idealiter ook Stut breed stage. In jaar 2 krijgt
de maker automatisch een plaats op het Café Theater Festival en maakt (betaald) een
locatievoorstelling met als inspiratie een café en haar personeel en gasten. Belangrijk voor jaar 2
is dat de student het ook interessant vindt om te experimenteren met de interactie met het publiek
en de ruimte (interventietheater).
Wij zoeken een student:
- die komend seizoen in het 4e jaar van zijn theateropleiding zit (regie, docerend theatermaker of
vergelijkbaar)
- nieuwsgierig is naar de maatschappij en haar verhalen
- die het uitdagend vindt om met allerlei soorten mensen te werken en zeer sociaal vaardig is
- ambities heeft in de richting van community theater, haar netwerk en kennis hierover wil
uitbreiden en zich twee jaar wil committeren
- die het ook interessant vindt om te experimenteren met de interactie met het publiek en de
ruimte (locatie / interventie theater)
Wij bieden:
- een tweejarig ontwikkeltraject:
jaar 1 in de vorm van stage met stagevergoeding, jaar 2 een betaald project
- artistieke begeleiding vanuit Stut en het Café theater festival, op het gebied van community- en
locatie/interventie theater
- praktische ondersteuning (bijv. PR, techniek, e.v. repetitieruimte)
- toegang en opbouw van/tot een rijk netwerk
- in jaar 1 een speelplek op Studio Stut (programmering Stut Theater)
- in jaar 2 een speelplek op het Café Theater Festival Utrecht en daarmee het gezien worden
door programmeurs
Selectieprocedure
Stuur voor 22 augustus een motivatiebrief naar Lilian Vis Dieperink (artistiek leider Stut Theater):
vacature@stut.nl. Geef in je brief in ieder geval antwoord op de volgende vragen:
- waarom moeten we jou hebben voor dit programma? ;waarom past dit bij jou?
- heb je eerder theater gemaakt vanuit de verhalen van de spelers?
- hoe zie je jouw werkende toekomst voor je na je afstuderen?

- hoe zou jij jezelf omschrijven? Als maker en als persoon?
- Heb je al ideeën/wensen voor je afstudeervoorstelling?
Mocht je beeldmateriaal hebben van eerder maakwerk, stuur dit dan vooral mee.
De selecties vinden plaats in de tweede helft van september.

