Theater De Steeg zoekt
twee nieuwe bestuursleden
Theater De Steeg
Theater De Steeg is hét theatergezelschap in Groningen dat educatief theater maakt voor, met en
door jongeren (12 - 23 jaar). We maken theatervoorstellingen over actuele onderwerpen, die we
spelen op en voor scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en MBO in Noord-Nederland.
Daarnaast ontwikkelen we workshops, lessen en theaterprojecten waarbij jongeren zelf actief aan de
slag gaan met theater. Sinds dit jaar doen we dat ook regelmatig in onze gloednieuwe theaterzaal in
De Kunstwerf, aan de rand van hartje Groningen.
Wij zien in theater de ideale manier om onderwerpen bespreekbaar te maken en bij te dragen aan de
persoonlijke, sociale en creatieve ontwikkeling van jongeren. Onze voorstellingen zijn een oefening in
verbeeldingskracht en inlevingsvermogen en laten je met een frisse blik naar je eigen denkbeelden
en overtuigingen kijken. Samen theater maken is wat ons betreft een speelse manier om elkaar te
ontmoeten en op een nieuwe manier te leren zien.
Onze organisatie bestaat uit een kleine vaste kern: artistieke leiding, zakelijke leiding, educatie en
verkoop, allen op basis van deeltijd. Daarnaast werken we jaarlijks met tientallen ZZP-ers: regisseurs,
acteurs, technici, vormgevers, etc. Ook hebben we jaarlijks tientallen stagiaires (MBO en HBO)
waarmee we telkens weer jong talent de kans geven podiumervaring op te doen. Samen verzorgen
wij jaarlijks 300 voorstellingen, workshops en projecten voor 18.000 jongeren.
Meer info: www.theaterdesteeg.nl

Gezocht: twee bestuursleden
Ons stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit vier leden, waarvan er twee binnenkort vertrekken.
We zoeken daarom een nieuwe voorzitter en een secretaris.
Binnen het bestuur is ruimte voor creativiteit, voor relativering en humor. Tegelijk is besturen een
serieuze zaak en is er veel aandacht voor de doelstellingen, beleid en programmering. We houden
ons daarbij aan de Governance Code Cultuur.
Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar met de tweehoofdige directie van De Steeg (artistiek
directeur en zakelijk directeur).
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Wel heel veel waardering, dank
en voldoening.

We zoeken bestuursleden:
• Die affiniteit hebben met jongeren en theater;
• Die affiniteit hebben met educatie;
• Die oog hebben voor de maatschappelijke veranderingen;
• Die de directie willen inspireren bij de uitvoer van haar taken en daarbij hun ervaring en
netwerk in kunnen zetten;
• Die het leuk vinden mee te denken over de toekomst van jongerentheater, over de
positionering van onze organisatie en over de vraag hoe we nóg meer jongeren kunnen
bereiken met onze voorstellingen en nóg meer ruimte en ondersteuning kunnen bieden aan
jonge theater(educatie)makers.
• Die medeverantwoordelijk willen zijn voor de koers en het beleid van De Steeg
• Gezien de samenstelling van ons bestuur zoeken we ten minste één iemand met een
juridische achtergrond.
Als voorzitter zoeken we iemand die ook een relevant netwerk meebrengt en die beschikbaar is voor
tussentijds overleg met de directie.
We zijn ervan overtuigd dat het benutten van verschillende talenten en perspectieven ons beter
maakt en daarom bouwen wij aan een organisatie die de kracht van diversiteit gebruikt om optimale
resultaten te behalen.

Reageren:
Herken je je in het bovengeschetste profiel? Vind je het leuk om met ons mee te denken over
(educatief) jongerentheater? Kan je ons verder helpen met je ideeën, ervaring en netwerk? Stuur dan
een mail met motivatie en CV naar zakelijk@theaterdesteeg.nl.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Wendy Holtkamp, zakelijk directeur van De
Steeg: zakelijk@theaterdesteeg.nl of 06-41 16 27 61 of met bestuurslid Willem de Kok op
willem.dekok@martiniplaza.nl of 06-51 58 19 90

