
Wabi Sabi theater zoekt per direct voor de locatievoorstelling
“Hier Valt Niets Te Halen” (reprise)

Hoofd Marketing .

OVER WABI SABI 
Wabi Sabi maakt theatervoorstellingen met als doel om
complexe maatschappelijke thema’s toegankelijk te maken voor
een breed publiek.
Op basis van journalistiek en documentair materiaal maakt
Wabi Sabi beeldende, multidisciplinaire voorstellingen. Zo laat
de stichting via fysiek theater de schoonheid en de kracht zien
van de imperfecte mens.

De speelstijl combineert elementair fysiek spel en tekst met
abstracte dans, circus en live muziek. Zo worden beeld,
beweging en geluid gebruikt om de binnenwereld van de
personages te communiceren.

HIER VALT NIETS TE HALEN
 Hier Valt Niets Te Halen is locatietheater over armoede. Deze
voorstelling is een co-productie met de PeerGrouP en Het
Houten Huis.  ‘Hier valt niets te halen’ gaat dit voorjaar spelen in
Groningen, Oerol en in Veenhuizen.

WIJ ZOEKEN
Een zelfstandige marketeer die in samenwerking met
verschillende organisaties het proces kan aansturen om de
voorstelling ‘Hier Valt Niets Te Halen’ onder de aandacht te
brengen bij een breed publiek.
Iemand die niet bang is om met ideeën te komen en gevoel
heeft voor taal.



JE TAKEN
● je onderhoudt contact over marketingplannen en

kaartverkoop met de marketeers van speelplekken en
festivals waar we spelen;

● je bedenkt verrassende acties om nieuwe doelgroepen
te bereiken, ook via de sociale media;

● je onderhoudt contact met de marketingmedewerkers
van onze co-producenten; Het Houten Huis en
PeerGrouP.

ONZE MEDEWERKER MARKETING
● heeft HBO of WO-niveau;
● heeft affiniteit met (locatie)theater;
● heeft affiniteit (en netwerk) in het sociale domein.
● heeft tenminste twee jaar werkervaring op het gebied

van marketing. Ervaring binnen de culturele sector, met
name de podiumkunsten, is een pre;

● kan goed organiseren en werkt zelfstandig;
● heeft aantoonbare kennis en ervaring met

publiekswerving;
● is creatief in woord en geschrift en kan daar voorbeelden

van tonen;
● is in het bezit van een rijbewijs;
● woont in Groningen of omgeving.

HONORERING EN ARBEIDSVOORWAARDEN
Start: per direct. Betaling op projectbasis.

INTERESSE?
Stuur je cv vóór 31 januari per mail naar miranda@wabisabitheater.nl.

Voor meer informatie kijk op
https://www.wabisabitheater.nl/hier-valt-niets-te-halen


