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MEDEWERKER	  DRAMATURGIE	  EN	  COMMUNICATIE	  
	  
	  

Organisatie	  
	  
	  “In	  gure	  weersomstandigheden	  tegen	  de	  wind	  in	  steeds	  weer	  bergop	  fietsen,	  hardt	  
ons.	  We	  verzamelen	  ons	  materiaal	  op	  de	  pechstrook	  van	  de	  samenleving.	  Op	  de	  
geëffende	  rijstroken	  ernaast	  razen	  velen	  ons	  ‘te	  snel’	  voorbij.”	  
	  
De	  Tartaren	  creëren	  vanuit	  het	  authentieke,	  vanuit	  de	  schoonheid	  van	  het	  
onvolmaakte.	  Ze	  bijten	  zich	  vast	  in	  een	  artistiek	  zoekproces.	  Ze	  dagen	  daarbij	  
professionele	  makers	  uit	  om	  samen	  stappen	  te	  zetten.	  De	  producties	  zijn	  puur	  en	  
kwetsbaar,	  ze	  kruipen	  onder	  ’t	  vel	  en	  hebben	  een	  impact	  op	  een	  zeer	  divers	  publiek.	  
	  
Vanuit	  haar	  werkplek	  (de	  Open	  Theater	  Werkplaats)	  in	  de	  Leuvense	  Ridderbuurt	  houdt	  
de	  Compagnie	  de	  vinger	  aan	  de	  pols	  van	  de	  buurt	  en	  de	  samenleving.	  Ze	  ontwikkelt	  
van	  daaruit	  een	  laagdrempelige,	  maar	  artistiek	  kwalitatieve	  werking.	  Met	  theater	  geeft	  
Cie	  Tartaren	  mensen	  die	  anders	  geen	  kansen	  krijgen,	  een	  stem,	  zonder	  het	  eigen	  
draagvlak	  uit	  het	  oog	  te	  verliezen.	  
	  
Compagnie	  Tartaren	  ontvangt	  subsidies	  van	  de	  Vlaamse	  gemeenschap	  vanuit	  de	  
Kunsten	  en	  van	  de	  stad	  Leuven.	  
	  
	  
Functie	  
	  
Dramaturgie:	  
-‐	  je	  treedt	  op	  als	  ‘sparring	  partner’	  van	  de	  artistiek	  leider	  
-‐	  je	  bent	  op	  de	  vloer	  mee	  betrokken	  bij	  het	  productieproces	  en	  neemt	  daarbij	  ook	  een	  
aantal	  productionele	  taken	  op	  
-‐	  je	  draagt	  bij	  tot	  de	  selectie	  van	  de	  producties	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  de	  
artistieke	  leider	  
-‐	  je	  stelt	  teksten	  op	  met	  betrekking	  tot	  de	  inhoud	  van	  de	  producties	  ifv	  
programmabrochures,	  omkaderend	  materiaal,	  subsidiedossiers,	  promomateriaal,	  etc…	  
-‐	  je	  participeert	  aan	  de	  bewerking	  van	  de	  geselecteerde	  producties	  door	  het	  proces	  
inhoudelijk	  te	  bewaken	  en	  hierover	  in	  overleg	  te	  gaan	  met	  de	  regisseur	  
-‐	  je	  zoekt	  op,	  analyseert,	  licht	  toe	  en	  controleert	  alle	  relevante	  informatie	  en	  teksten	  
met	  betrekking	  tot	  de	  inhoud,	  organisatie	  en	  realisatie	  van	  de	  producties	  



 

 
 

Communicatie:	  
	  
-‐	  je	  bepaalt,	  samen	  met	  je	  collega	  communicatie,	  het	  pers-‐	  en	  communicatiebeleid	  om	  
een	  positief,	  coherent	  en	  uniform	  beeld	  van	  de	  organisatie	  te	  creëren	  en	  naar	  buiten	  
te	  brengen	  
-‐	  je	  gaat	  actief	  op	  zoek	  naar	  manier	  om	  de	  zichtbaarheid	  van	  de	  organisatie	  en	  haar	  
activiteiten	  te	  vergroten	  
-‐	  je	  ondersteunt	  de	  publiekswerking	  
-‐	  je	  vertaalt	  de	  artistieke	  profilering,	  strategische	  visie	  en	  drijfveren	  van	  de	  organisatie	  
in	  beleidsteksten	  en	  subsidiedossiers	  
-‐	  je	  schrijft	  beschouwende	  teksten	  over	  de	  organisatie	  en	  de	  werksoort	  en	  neemt	  op	  
die	  manier	  deel	  aan	  het	  publieke	  debat,	  o.a.	  via	  de	  (vak)pers	  en	  andere	  media	  
	  
Profiel	  
-‐	  je	  hebt	  oog	  voor	  de	  bijzondere	  artistieke	  kwaliteiten	  van	  sociaalartistieke	  creaties	  
-‐	  Je	  bent	  vertrouwd	  met	  en	  wil	  je	  verder	  verdiepen	  in	  de	  sector	  van	  de	  podiumkunsten	  
en	  participatie	  binnen	  de	  kunsten	  
-‐	  je	  hebt	  een	  vlotte	  pen	  
-‐	  je	  kan	  autonoom	  werken,	  vergaderingen	  leiden	  en	  je	  bent	  een	  teamspeler	  
-‐	  je	  hebt	  een	  visie	  op	  co-‐creatie	  en	  participatieve	  praktijken	  en	  wil	  deze	  verder	  
ontwikkelen	  en	  je	  bent	  in	  staat	  om	  die	  uit	  te	  dragen	  en	  te	  verdedigen’	  
-‐	  je	  bent	  vertrouwd	  met	  de	  canon	  van	  de	  literatuur	  
-‐	  je	  bent	  sociaal	  en	  wil	  graag	  werken	  met	  niet-‐professionele	  spelers	  met	  een	  
maatschappelijk	  kwetsbare	  achtergrond	  
-‐	  je	  bent	  flexibel	  inzetbaar	  
-‐	  een	  professionele	  opleiding	  in	  de	  podiumkunsten	  is	  een	  pluspunt	  
	  
Aanbod	  
-‐	  50%	  tewerkstelling	  voor	  onbepaalde	  duur	  in	  een	  klein,	  gedreven	  team	  
-‐	  loon	  volgens	  barema’s	  van	  het	  Paritair	  Comité	  304	  
	  
Solliciteren?	  
Stuur	  vóór	  zaterdag	  28	  oktober	  2017	  een	  uitgebreide	  motivatiebrief	  en	  CV	  naar	  
Compagnie	  Tartaren,	  Riddersstraat	  33,	  3000	  Leuven	  of	  mail	  naar	  wanne@tartaren.be	  
	  
Compagnie	  Tartaren	  spoort	  etnisch-‐culturele	  minderheden	  en	  personen	  met	  een	  
handicap	  uitdrukkelijk	  aan	  om	  zich	  kandidaat	  te	  stellen.	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  deze	  vacature	  kan	  je	  terecht	  bij	  Wanne	  Van	  Hemelrijck	  op	  
0474/333584	  of	  Wim	  Oris	  op	  0486/532933	  


