JONGE HARTEN
THEATERFESTIVAL
ZOEKT:
EDUCATIEHELD

Vacature educatieheld Jonge Harten Theaterfestival Groningen
Jonge Harten is hét negendaagse theaterfestival in Groningen voor iedereen die nieuwsgierig is, wel eens op een
andere manier wil bingewatchen, openstaat voor nieuwe ontmoetingen of gewoon samen met vrienden iets tofs wil
ervaren. Het Jonge Harten Theaterfestival programmeert voorstellingen in theaters en op andere, minder voor de
hand liggende locaties voor de nieuwe generaties (12-29 jaar).
Jonge Harten zoekt een freelance educatieheld.
Educatie
Naast het publieksprogramma selecteert Jonge Harten ieder jaar voorstellingen voor scholieren. Deze voorstellingen
zijn speciaal gericht op jongeren tussen 12 en 18 jaar. Voor deze groep vinden wij het voorstellingsbezoek niet
compleet zonder voorbereiding en/of reflectie. Daarom wordt ieder schoolbezoek gecombineerd met een vorm van
educatie, zoals theaterlessen in de klas, het ‘Denkpakket’ en het Jonge Harten LAB. Kom ons team versterken en
werk samen met de andere educatieheld.
Wij zoeken...
...een enthousiast, initiatiefrijk en flexibel persoon.
Functie-eisen
• affiniteit met theater en educatie;
• kennis over en binding met de doelgroep 12-18 jaar;
• uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling en schriftelijk;
• kunnen spreken voor een groep;
• een relevant netwerk/het talent dit op te bouwen;
• zelfstandig, teamplayer, stressbestendig, creatief en op de hoogte van ontwikkelingen binnen het
cultuuronderwijs/bereid je hier in korte tijd in te verdiepen.

Taken
• het ontwikkelen en uitvoeren van educatieprogramma’s voor scholieren van speciaal onderwijs tot
gymnasium;
• communicatie met scholen/docenten: zowel bestaande contacten onderhouden als het leggen van nieuwe
contacten;
• in kaart brengen van vragen en wensen vanuit het onderwijs en ontwikkelen van programma’s die daarbij
aansluiten;
• het aansturen van educatie stagiaires en -vrijwilligers;
• organisatorische en administratieve taken;
• communicatie middels nieuwsbrieven, website en social media;
• direct contact met de doelgroep middels onze Nieuwe Harten Club;
• contact onderhouden met relevante netwerken en culturele instellingen;
• bijhouden van de ontwikkelingen op eigen vakgebied.
Wat bieden wij?
Een jong, energiek en ambitieus team, waarin ieders stem gehoord wordt en je de ruimte krijgt jezelf te ontwikkelen.
Een vergoeding in overleg en op ZZP basis. Gemiddeld werk je 7 dagen voor de zomerperiode (januari-juli) en daarna
gemiddeld 2 dagen per week in opbouw naar het festival (augustus-december).
Iets voor jou?
Stuur je reactie, in welke vorm dan ook, voor 8 februari naar Jaukje van Wonderen op
jaukje.van.wonderen@jongeharten.nl. Het gesprek wordt gevoerd op 20 februari.

