
Vacature PRODUCTIE ASSISTENT (stage) m/v bij theatergroep SubSub 
 
Theatergroep SubSub in Almere is het professionele theatergezelschap in de provincie Flevoland dat 
voorstellingen maakt met talentvolle acteurs tussen de 15 t/m 25 jaar. SubSub is ontstaan vanuit 
Theatergroep Suburbia en is een plek waarbinnen jong acteer/regie/productietalent zich kan ontwikkelen 
onder professionele leiding. Gemiddeld stroomt een derde van de cast en crew na afloop door naar een HBO 
kunstvakopleiding. 
 
Naast deze jonge talenten werken we altijd met een productieassistent van een relevante MBO of HBO 
opleiding.  
 
SubSub maakt teksttheater. De voorstellingen zijn voor iedereen (adolescent en volwassenen) herkenbaar en 
inzichtelijk. De vorm is snel, direct, montage-achtig en kleurrijk, vaak gebruikmakend van zang en dans. 
SubSub weet precies de kern van het stuk te pakken, daar waar het drama zit. Doordat grootsheid en 
lichtheid af worden gewisseld met waarachtig en klein vormgegeven scènes, wordt het stuk helder en raakt 
het iedereen. Op www.theaterkrant kan je een aantal recensies van afgelopen jaren teruglezen. 
In de afgelopen jaren heeft SubSub onder andere de voorstellingen Op Drift!, Bloedband, HEM/ZIJN, 
Don Juan, Elckerlyc, Peer Gynt en de Driestuiversopera gespeeld. 
 
Seizoen 2018 - 2019 
Dit jaar starten we op 20 september met de audities voor de grote productie. Daarnaast zullen we nog 
verschillende kleinere voorstellingen produceren. Voor de grote productie wordt er vanaf begin oktober elke 
donderdagavond (en zo nu en dan in het weekend) toegewerkt naar de première van 6 april. We spelen 9 
reguliere voorstellingen en maximaal 9 schoolvoorstellingen. De speelperiode is van 3 tot en met 22 april.  
 
 
Werkzaamheden:  
Als stagiair productie ben je de rechterhand van onze productieleider en draai je mee in alle onderdelen van 
het productieproces. Je assisteert bij alle praktische zaken van het maakproces, zowel tijdens de 
repetitieperiode, de montage als in de voorstellingsperiode. Je steekt je handen uit de mouwen en houdt er 
van zowel op kantoor als op de speelvloer te organiseren en te communiceren. Hiermee help je de 
voorwaarden scheppen voor het artistieke team om de mooiste producties te creëren.  
 
 
Functie eisen: 
•  Relevante MBO-, HBO-, Universitaire opleiding – 2e, 3e of 4e jaars. 
•  Pro-actieve houding  
•  Goede communicatieve vaardigheden 
•  Houdt van een uitdaging 
•  Geen 9 tot 5 mentaliteit  
•  Minimaal 2 dagen per week beschikbaar vanaf 10 september t/m 22 april  
•  Woonachtig in Almere is een pre 
•  In bezit van rijbewijs is een pre 
 
Wij bieden: 
Een leerzame periode bij een klein ambitieus en groeiend theatergezelschap, waarbij je met alle facetten van 
het maken van een productie geconfronteerd zult worden. SubSub houdt kantoor bij Theatergroep Suburbia, 
wat zorgt voor een inspirerende en levendige werkplek.  
 
Contact- en vacature informatie: 
Reageer door een korte motivatiebrief met CV te mailen naar marit@subsub.nl. Voor vragen kan je bellen 
met Marit Nijhuis (zakelijk leider) via 036-8448148. 
 
Meer informatie over Theatergroep SubSub vind je op www.subsub.nl. 


