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Stut Theater
Stut Theater is hét 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 buiten de boot vallen; 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. Wij geven een podium aan mensen die vaak niet gehoord of gezien worden.
Onze spelers zijn bijzonder omdat ze overal vandaan komen, een indrukwekkend verhaal hebben en
omdat ze uiteindelijk de moed hebben dit te vertolken op het podium.
Verwar ze niet met amateurs. Zij staan dan wel voor het eerst op een podium maar zij zijn
ervaringsdeskundige in hun verhaal. Vaak hebben ze niet de ambitie om te leren acteren maar
ontstaat er wel de ambitie om hun verhaal over te brengen. Stut motiveert mensen om hun grootste
talent in te zetten op het podium: hun authenticiteit. Daarnaast is Stut als geen ander in staat om de
juiste theatrale middelen in te zetten om de spelers te laten schitteren in een artistiek interessante
voorstelling.

We spelen in theaters, buurthuizen, wijkcentra, personeelskantines, scholen en op allerlei andere
plaatsen. Wij maken onze voorstellingen om actuele thema’s aan de kaak te stellen, taboes te
doorbreken en om onze spelers in hun kracht te zetten. We zijn nieuwsgierig naar wie mensen zijn,
naar hun levensverhalen, naar wat hen uniek maakt.
Stut neemt in het kunstenveld een unieke positie in. Dankzij Stut maken mensen kennis met theater,
als bezoekers en ook als spelers. We creëren dwarsverbanden door de Utrechtse samenleving:
tussen jong en oud, bi-cultureel, hulpverleners en hulpzoekenden. Stut betrekt bewoners voor
langere tijd bij kunst en draagt bovendien bij aan hun welzijn. In ons werk komen we de hele
samenleving tegen. We zouden die diversiteit graag terugzien in ons personeelsbestand. We geloven
in de kracht van diverse perspectieven in ons team en dat dit ons werk innovatiever en rijker maakt.

Functieprofiel
Als project- en productieleider van Stut Theater ben je organisatorisch stevig onderlegd. Je weet
van aanpakken, maar je weet ook te delegeren. Je zorgt ervoor dat de juiste mensen en de juiste
spullen op het juiste moment op de juiste plek zijn. Jij zorgt dat al onze activiteiten van idee tot
tournee gesmeerd lopen! Je voert productietaken zelf uit maar kunt ook op piekmomenten andere
productieleiders inzetten en aansturen.
Je bent een goedlachse communicator die vanuit een natuurlijke reflex hoofd- van bijzaken scheidt
met een grenzeloos oplossend vermogen. Je bent iemand die ervan houdt om de telefoon te pakken
en zaken te regelen en mensen met elkaar in contact te brengen. Je bent veel op kantoor aanwezig
en vindt het fijn om onderdeel te zijn van een hecht team. Je denkt graag mee over de
organisatorische lange lijnen van de organisatie.
Kernactiviteiten (taken):
De projectleider van Stut houdt het totaaloverzicht aan activiteiten en brengt alle betrokkenen en
werkzaamheden bij elkaar. De projectleider is de spin in het web.

De project- en productieleider van Stut:
• Vertaalt artistieke wensen en ideeën naar een productionele werkelijkheid
• Produceert voorstellingen en andere activiteiten
• Initieert en leidt kick-offs, productievergaderingen en evaluaties
• Beheert en bewaakt de productiebudgetten
• Coördineert de vrijwilligers
• Beheert repetitieruimtes en decor- en opslagloods
• Stelt meerjarenplanningen en organisatorische doelstellingen op in samenspraak met de
directie.
Persoonlijk profiel
• Feeling met het sociaal artistieke werkveld en de doelgroepen waarmee Stut werkt
• Ondernemend & proactief
• Sterke sociale vaardigheden
• Flexibele houding en creatief oplossend vermogen
• Betrouwbaar en accuraat

Functie-eisen
• 2-4 jaar relevante werkervaring
• Bereid om soms buiten kantooruren en in het weekend te werken
• In bezit van rijbewijs en in bezit van BHV (of bereid dit te halen)
Pré:
• Woonachtig in Utrecht
• Iemand die een aanvulling is op de diversiteit van ons team. In ons werk komen we de hele
samenleving tegen. We zouden die diversiteit graag terugzien in ons personeelsbestand.
Wij bieden
Wij bieden een fijne werkplek binnen een klein intern team van mensen met een passie voor
‘community arts’. Je valt onder aansturing van de artistiek en zakelijk leider. Je krijgt de ruimte om
op eigen wijze invulling te geven aan deze functie. Het betreft een aanstelling van 28 à 32 uur per
week voor de duur van één jaar, met een proeftijd van twee maanden. Met de mogelijkheid tot in de
toekomst een vast dienstverband. We bieden een salaris conform de CAO Theater en Dans passend
bij deze functie (indicatie: schaal VI, trede 5). Inschaling is mede afhankelijk van opleiding en
ervaring. We hebben een opleidingsbudget voor alle medewerkers, bieden de mogelijkheid om
maatschappelijk betekenisvol werk te doen en voeren een actief diversiteitsbeleid.
Informatie
• Meer informatie over Stut Theater via www.stut.nl.
• Reageren voor 25 november 2022 via vacature@stut.nl, t.a.v. zakelijk leider Mariska Minnen en
artistiek leider Lilian Vis Dieperink.
• Voor vragen over de functie kun je contact op nemen met Lilian Vis Dieperink via 06-82965234.
• Gesprekken vinden plaats op woensdag 7 en 14 december

