
Werkervaringsplek: Productie-assistent  
voorstelling 'Vreemde Vogels' 

Wie zijn wij?  
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede is de grootste aanbieder van theatervoorstellingen en concerten 
in Oost-Nederland. Het veelzijdige theater- en muziekaanbod in het Wilminktheater, de toonaangevende 
concerten in het Muziekcentrum en de sfeervolle voorstellingen en concerten in de grote kerk, bepalen ons 
culturele gezicht. In het hart van de gezellige Enschedese binnenstad kan het publiek genieten van een zeer 
veelzijdig cultureel aanbod: musicals, cabaret, dans toneel, jeugdtheater, wereldmuziek, opera, internationale 
orkesten, kamermuziek, popmuziek enz. Alle genres zijn te zien, dus er is voor ieder wat wils. Kijk op 
www.wilminktheater.nl  

Wat bieden wij:  
Werkervaringsplek voor komende zomer! We zoeken iemand die productionele taken op zich kan nemen 
tijdens het repetitie- en voorstellingsproces van de locatievoorstelling 'Vreemde Vogels' te Enschede, Zwolle en 
Steenwijk. Werkzaamheden starten vanaf 1 juli 2021, op 17 september 2021 is de tour afgerond en hopen we 
de laatste locatie te hebben opgeruimd.  

Vanaf: 1 juli 2021 | Plaats: Enschede, Zwolle en Steenwijk | Vergoeding: Beperkt beschikbaar  

Jij: 

• Zoekt een werkervaringsplaats  
• Bent gek op theater en specifiek locatietheater en staat graag met je laarzen in de modder  
• Kunt zelfstandig werken, maar ook goed in teamverband  
• Je bent doelgericht, taakgericht en servicegericht, waarbij je de planning goed in de gaten houdt.  
• Kan makkelijk schakelen tussen uitlopende werkzaamheden  
• Je bent communicatief  
• Je hebt een actieve en assertieve werkhouding  
• Behoudt graag het overzicht en hebt oog voor detail  
• Stressbestendig  

Taken:  

• Productionele werkzaamheden in de voorbereiding en tijdens het spelen van de voorstelling 'Vreemde 
Vogels'  

• Aansturen van en samenwerken met medewerkers bij de uitvoering van werkzaamheden.  
• Zorgdragen voor goede interne communicatie tussen productie en cast en crew 'Vreemde Vogels'  

Regisseur Joep Onderdelinden, poppenmaker en decormaker Joris van Veldhoven en schrijver Mark Haayema 
sluiten dit wonderlijke theaterseizoen af met een bijzondere openluchtvoorstelling.  

De voorstelling 'Vreemde Vogels' is gebaseerd op het prentenboek Johannes de Parkiet (Vlag en Wimpel 2019) 
welke het verhaal vertelt over een xenofobe parkiet. Een parkiet met vreemdelingsangst.  

De voorstelling gaat over het wennen aan het vreemde en dat daaraan wennen helemaal niet zo vreemd is. 
Want je geeft je eigen beschermende omgeving op en moet dit delen met anderen. Maar ook over dat wennen 
zo gebeurd is. Voor je het weet, weet je niet beter en ben je gewend.  

De voorstelling speelt in totaal 6 weken; 4 augustus t/m 12 september 2021. De voorstelling toert in deze 
periode langs 3 verschillende buitenlocaties. Een bijzonder aspect aan deze voorstelling is dat de eerste akte 
wordt gespeeld bij zonsondergang, de tweede akte bij zonsopkomst. Tussendoor blijft het publiek in tenten op 
locatie slapen. Dit zal betekenen dat de nachten niet al te lang zullen zijn. Uiteraard regelen wij een goede 
slaapplek, waar overdag ook uitgerust kan worden.  

Interesse? Mailen kan naar: e.wisse@wilminktheater.nl   


