Club Gewalt zoekt een
Technisch Producent
voor hun nieuwe voorstelling 10 Year Anniversary

Voor onze nieuwe voorstelling 10 Year Anniversary zoeken we een technisch producent met
specialisatie licht. De voorstelling wordt een toneel-op-toneel productie, gaat in première
tijdens O festival 2023 (17 t/m 27 mei) en in het najaar (oktober/november) op tournee. Circa
30 voorstellingen. De voorbereidingen vinden dit najaar plaats, repetities en montage
maart/april/mei 2023.
Wat ga je doen?
• Je wordt verantwoordelijk voor de technische productie van de voorstelling en draait
idealiter het licht tijdens de tournee
• Je werkt samen met onze geluidstechnicus, productieleider en het collectief
• Je neemt het voortouw in het ontwerp van de publieksopstelling en de realisatie
daarvan (voor nu beogen we een arena opstelling)
• Je werkt samen met de lichtontwerper
• Je zorgt dat de voorstelling tourbaar is en stemt dit af met de theaters
• Je neemt het voortouw in het voorbereiden van de montageperiode en de tournee
• Je maakt een transportplan en een plan voor de bouw en breek van de voorstelling
• Je onderhoudt het contact met verhuurpartijen voor techniek en transport (WG, Nivell,
Pieter Smit, e.d.)
• Samen met de productieleider verantwoordelijk voor veiligheid van alle betrokkenen
tijdens en de montage en tournee
Naar wie zijn we op zoek?
We zijn op zoek naar een gedreven, gestructureerd en secuur persoon. Je denkt in
mogelijkheden en niet in beperkingen. Je bent een teamspeler en ook een zelfstandige
werker; je bent besluitvaardig, creatief en initiatiefrijk. Je hebt ervaring met technisch
produceren en het draaien van licht tijdens voorstellingen. Het is een pre als je in de
omgeving van Rotterdam woont. We geven voorkeur aan kandidaten die bijdragen aan de
diversiteit van ons team.
Wat bieden wij?
• Wij bieden een prettige werkomgeving binnen een team dat al goed op elkaar is
ingespeeld.
• Een vergoeding conform cao Theater en Dans. Eerste inschatting is dat de
creatiefase 20 dagen werk betreft en de uitvoering 31.
Hoe nu verder?
Solliciteren kan tot 7 november 2022 per mail, in welke vorm jij het beste tot je recht komt.
Graag wel een CV meesturen.
Voor vragen en/of je sollicitatie kan je mailen naar Rick Mouwen (zakelijk leider)
Rick@clubgewalt.nl.

Club Gewalt is een muziek & performance collectief uit Rotterdam. We maken, componeren,
produceren en performen ons eigen werk waarin muziek altijd ons begin- midden en
eindpunt is. We houden net zoveel van autotune als van Monteverdi.
Gefascineerd door popcultuur en de belevingswereld van de millennial creëren we
universums waar verschillende genres en disciplines elkaar kruisen en een nieuwe
zintuiglijke ervaring vormen: musicals over het einde van de wereld, meditatieve opera’s,
eco-feministische punkbands, onnavolgbare radiokunst en monumenten voor een
verdrinkende stad. We zijn verslaafd aan ons publiek en zingen, aan de vooravond van de
apocalyps, de longen uit ons lijf in een poging een alternatieve timeline te unlocken.

