Vacature Artistiek leider MaxTak

In verband met het vertrek van de huidige artistiek leider op 1 april 2019, is MaxTak per direct op
zoek naar een nieuwe artistiek leider.
Organisatie
Muziektheatergezelschap MaxTak is gevestigd in Amsterdam en maakt voorstellingen voor
iedereen vanaf 5 jaar. Per jaar speelt het gezelschap ongeveer 50 voorstellingen, voor meer dan
5.000 kinderen in de kleine en middenzaal. De missie van MaxTak is om kwaliteitsmuziektheater
te bieden aan een breed publiek en ze wil kinderen zoveel mogelijk kennis laten maken met
muziek, omdat dit een belangrijke rol speelt in de algehele ontwikkeling van kinderen. Dat doet ze
door te werken met nieuwe muziek en nieuwe teksten. Naast voorstellingen ontwikkelt MaxTak
ook educatietrajecten op scholen en in theaters. Sinds 2015 speelt MaxTak iedere zomer op de
Parade met een kleine festivalvoorstelling.
MaxTak is een kleine organisatie bestaande uit een vaste publiciteitsmedewerker en een zakelijk
leider. De organisatie wordt structureel ondersteund door de Gemeente Amsterdam met een
kleine bijdrage. Daarnaast haalt MaxTak jaarlijks aanvullende subsidies binnen zodat er ieder jaar
nieuwe voorstellingen worden geproduceerd. MaxTak wil in de toekomst de organisatie
voortzetten met een grotere structurele ondersteuning.
Vacature
Wij zijn op zoek naar een artistiek leider die:
 het artistieke beleid ontwikkelt en verantwoordelijk is voor de realisatie ervan;
 samen met de zakelijk directeur nieuw beleid ontwikkelt en uitvoert;
 regisseert en interessante samenwerkingspartners zoekt;
 het gezelschap vertegenwoordigt en promoot.
Profiel





Je hebt ruime ervaring als regisseur van jeugdmuziektheaterproducties.
Je hebt een visie op jeugdmuziektheater en cultuureducatie.
Je hebt kennis van landelijke ontwikkelingen op het gebied van jeugdmuziektheater.
Je bent op de hoogte van de werking van een theatergezelschap.

Wij bieden
 Samenwerking met een klein team.
 Een plek waar je je artistieke ambities kunt realiseren bij een mooi en goedlopend
gezelschap.
 Artistiek leider wordt t/m 2020 per project betaald conform CAO Theater.
Interesse
Stuur uiterlijk 15 april 2019 jouw motivatie met CV naar de voorzitter van het bestuur Fred Bond,
email: info@maxtak.nl
Meer informatie over de functie kan eveneens worden verkregen bij Nora Duijf (telefoonnummer
06 41297275)

