
Vacature: Allround Theatertechnici

Dadodans | Gaia Gonnelli is op zoek naar enthousiaste
en zelfstandige theatertechnici (f/m/x) vanaf augustus

Met Dadodans creëert choreograaf Gaia Gonnelli prikkelende dansvoorstellingen voor jonge
kinderen (2 t/m 8 jaar) en hun ouders/begeleiders. Dadodans heeft verschillende producties
en tours, zowel in het binnen- en buitenland. Er is mogelijkheid tot een langdurige
samenwerking waarbij je verschillende voorstellingen ondersteunt en begeleidt.

Taken en verantwoordelijkheden:

- In deze functie begeleidt je zelfstandig voorstellingen: je installeert, bedient en
programmeert het licht en geluid en je bent verantwoordelijk voor de op- en afbouw
van de voorstellingen.

- Je onderhoudt contact met theaters om tijden en opbouw af te stemmen.
- Je vervoert zelf de decorstukken naar de locatie en je zorgt voor de op- en afbouw

van het decor.
- Je werkt nauw samen met de productieleider van Dadodans om planningen en data

af te stemmen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaten die zich herkennen in dit profiel:

- Je bent theatertechnicus met een specialisatie in licht en je weet ook het nodige van
geluidstechniek.

- Je bent zelfstandig en ondernemend en je kan tegelijkertijd ook goed samenwerken
met anderen. Je voelt je verantwoordelijk voor de gehele uitvoerende techniek van
een tournee.

- Je bent in het bezit van een rijbewijs.
- Flexibel beschikbaar, ook weekenden.
- Je hebt affiniteit met dans en theater.
- EHBO diploma en/of bedrijfshulpverlening is een pre of is bereid deze te halen.
- In ieder geval beschikbaar in één van de volgende periodes:

● SteK 2022 tour: september - november
● KLaNK 2022 (buitenland tour Italië): eind september + eind oktober
● Nacht 2023 tour: maart t/m juni

Wat wij bieden:

- Een interessante en uitdagende positie met veel verantwoordelijkheid en leuke
kansen.

- Je bouwt een relevant netwerk op in de dans- en theaterwereld.
- Salaris volgens CAO Toneel en Dans. ZZP is ook mogelijk.

Geïnteresseerd? Stuur vóór 1 juni 2022 een motivatiebrief + CV naar info@dadodans.nl.
Vermeld hierin de productie(s) waarin je geïnteresseerd bent. Meer info over de producties is
te vinden op www.dadodans.nl of stel je vraag via info@dadodans.nl.
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