New Dutch Connections zoekt een all-round technicus voor een wisselend aantal uur per
week.
New Dutch Connections is op zoek naar een freelance all-round technicus voor zowel de
uitvoering van haar producties én de technische coördinatie hier omheen.
Over de organisatie
New Dutch Connections (NDC) is een unieke stichting die door middel van professionele
theaterproducties nieuwe Nederlanders inspireert om opnieuw in zichzelf te geloven. NDC
ondersteunt vluchtelingen in het vinden van hun toekomstdromen en zet daarbij anderen
aan om hen te helpen met het realiseren van deze dromen. Samen met betrokken burgers,
bedrijven, onderwijsinstellingen, theaters en maatschappelijke organisaties organiseert NDC
door het Nederland theatervoorstellingen en trainingen. Hiermee zet NDC een beweging in
gang tot inclusie en diversiteit binnen Nederland. NDC is structureel gefinancierd door het
Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Utrecht.
NDC Producties
We produceren jaarlijks nieuwe voorstellingen en doen dit zelfstandig of in samenwerking
met andere gezelschappen of lokale partners. We hebben geen aaneengesloten tours maar
spelen ongeveer 25-40 shows per jaar. Op dit moment spelen er vooral twee producties:
Bright Side of Life en Future Citizens. In beide gevallen staan verhalen centraal van mensen
die hun land ontvlucht zijn, en hoe zij in Nederland hun leven opnieuw hebben opgebouwd
of zoekende zijn naar mensen die hen een stapje verder kunnen helpen in het verwezenlijken
van hun dromen. Kenmerkend is dat behalve de theatervoorstellingen, ontmoetingen tussen
het publiek en deelnemers onderdeel van het programma zijn. Nieuwe Nederlanders
vertellen hun dromen op het podium om in contact te komen met betrokken burgers die een
verschil kunnen maken in hun leven. Op deze manier heeft NDC al veel mensen op weg
kunnen helpen.
Beide voorstellingen spelen in theaters maar ook op locaties. Voor theaters werken we zoals
alle voorstellingen: lichtplan en een groot deel eigen materiaal om de bouw en breek
praktisch te houden en de kwaliteit te waarborgen. Op locatie is het vaak improviseren met
wat er mogelijk is. De prioriteit ligt er dan bij dat de verhalen goed over komen en dat blijkt
ook met eenvoudige middelen te kunnen. Het belangrijkste hebben we zelf mee.
Over de functie
We zoeken een allround technicus waar we voor een langere tijd mee kunnen samenwerken
en die een team om zich heen weet te bouwen. We werken met een poule van meerdere
freelancers voor wanneer je niet beschikbaar zou zijn, of als er voor een voorstelling een
extra technicus nodig is.
De voorstellingen zijn technisch niet heel ingewikkeld. Het is een sociale functie waarbij je
werkt met mensen van verschillende afkomsten. De coördinatietaken doe je in uren die jou

goed uitkomen, ze worden per uur vergoed. Voor de voorstellingen spreken we een dagprijs
af.
Takenpakket:
- voorbereiden van de voorstellingen op technisch gebied
- contactpersoon met techniek in theaters
- (inplannen van) logistiek rondom techniek en decor
- podium opbouwen
- techniek tijdens de voorstelling
- onderhoud en adviezen over technische materialen
- meedenken over technische oplossingen op diverse locaties
- eventueel in de toekomst: opstellen van technische riders
- coördinatie en contactpersoon poule van freelance technici
Dit neem je mee
● Expertise op gebied van geluid in het theater en op locatie.
● Een algemeen professioneel niveau voor licht en video.
● Kennis van Qlab is een pré
● Een proactieve en zelfstandige houding
● Goede communicatieve vaardigheden
● Je bent sociaal en hebt een open houding, liefst met een dosis humor
● Je bent flexibel ingesteld
● Je gaat creatief om met uitdagingen en denkt in oplossingen
● Je houdt het hoofd rustig bij drukke momenten
● Je gaat gestructureerd te werk
● Je bent in het bezit van rijbewijs B
● BHV is een pré
We bieden
Een uitdagende en afwisselende werkplek bij een klein ambitieus en maatschappelijk
gedreven theatergezelschap waarbij je te maken krijgt met voorstellingen die ingezet worden
om verbinding tot stand te brengen. ZZP-vergoeding conform CAO toneel en dans 2021.
Interesse?
Laat ons zo snel mogelijk weten waarom je geïnteresseerd bent in deze vacature en waarom
je denkt dat jij een geschikte kandidaat bent als coördinator techniek. Meer informatie over
New Dutch Connections (en onze werkwijze) vind je op onze website,
www.newdutchconnections.nl. Als je vragen hebt kun je die stellen aan de huidige
coördinator: Arthur Duijzers, arthur@newdutchconnections.nl. Je kunt je sollicitatie o.v.v.
vacature Coördinator Techniek mailen naar info@newdutchconnections.nl.

