CULTUURCENTRUM DE HERBAKKER ZOEKT EEN
STAGIAIR(E) PRODUCTIEASSISTENT
OMSCHRIJVING
Het cultuurcentrum van Stad Eeklo, CC De Herbakker, viert dit seizoen z’n 25-jarig bestaan. Het
cultuurcentrum biedt een brede waaier aan voorstellingen aan in het genre theater,
familievoorstellingen, comedy, circus, film en muziek. Tijdens dit jubileumjaar blikken we terug op
het verleden en kijken we uit naar vernieuwing in de toekomst en we stellen daarbij de bezoeker
centraal. M.a.w. het jubileum viert het programma, maar het viert ook het publiek. Dat doen we o.m.
door de bijzondere productie Nen Ommegang, een theaterspektakel dat in samenwerking met
burgers wordt gecreëerd. Iedere inwoner uit de regio met een creatieve goesting, kan deelnemen.
TAAKOMSCHRIJVING
Het maakproces wordt begeleid en geregisseerd door het theatercollectief Nevski Prospekt. Jouw
opdracht zal erin bestaan om ondersteuning te bieden aan het collectief en de deelnemers tijdens
het repetitieproces: de opmaak van repetitieschema’s, de communicatie met de deelnemers, de
opmaak van een draaiboek van de productie.
Daarnaast krijg je ook een aantal logistieke en organisatorische taken in functie van de productie:
ondersteuning bij het zoeken naar geschikte locaties, onderzoek en ondersteuning bij
kostuum/decor/rekwisieten.
Je wordt begeleid door de programmatoren.
TIMING
De repetities vinden plaats van januari 2019 tot en met mei 2019. De voorstellingen gaan door op 25
en 26 mei 2019.
Verwachte tijdsbesteding: deeltijds en in overleg
PROFIEL
 Je volgt een opleiding binnen het sociaal-agogisch werk; event management; communicatie;
kunst- en cultuurwetenschappen of een lerarenopleiding (project Kunstvakken).
 Je hebt voeling met de cultuursector en de podiumkunsten.
 Je hebt sterke sociale en communicatieve vaardigheden.
 Je kan zelfstandig werken en in teamverband.
 Je bent flexibel, avond- en weekendwerk schrikken je niet af.
AANBOD
Je bent nauw betrokken bij de creatie van een participatief en artistiek theaterproject. Je werkt
samen met Nevski Prospekt. Je wordt opgenomen in een dynamisch team van het cultuurcentrum, je
wordt goed begeleid. Er is ruimte voor creativiteit en eigen inbreng.

Iets voor jou? Stuur ons dan snel je CV en motivatiebrief toe: els.deventer@eeklo.be .
Meer toelichting over het project Nen Ommegang kan je vinden op www.ccdeherbakker.be.
Voor meer info over deze vacature kan je mailen of bellen naar Els Deventer ( 09/218.27.32).
Solliciteren kan tot en met 25/11/2018. De gesprekken vinden plaats in december 2018.

