Panama Pictures maakt inhoudelijk gelaagde voorstellingen op het snijvlak van dans en circus voor
een breed en gevarieerd publiek. Het gezelschap werkt actief aan het vergroten van het draagvlak
voor dans en circus en levert belangrijke impulsen aan de artistieke ontwikkeling van beide
disciplines.
Naast avondvullende reisvoorstellingen produceert Panama Pictures kort werk dat wordt ingezet op
speelplekken en locaties buiten het theater. Talentontwikkeling neemt een belangrijke plek in bij
Panama Pictures. Het gezelschap voelt zich verantwoordelijk om haar kennis en expertise met
workshops, stageplekken, residentie mogelijkheden en haar associated artists programma over te
dragen aan de nieuwe generatie circus/dansmakers en performers.
Panama Pictures is huisgezelschap van de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. Vanuit een stevige
lokale basis werkt Panama Pictures aan het vergroten van haar nationale en internationale
reikwijdte en zichtbaarheid. Het gezelschap zet daarbij in op duurzame partnerships met haar podia
en co-producenten en de binding met haar publiek.
Om dit alles te helpen realiseren zoekt Panama Pictures per 1 september
een productieleider voor 20-24 uur per week
Je bent
•
•
•
•
•
•

Een groot organisatietalent met een hands on mentaliteit
Flexibel
Stressbestendig
Communicatief sterk
Zorgzaam
Bij voorkeur woonachtig in Den Bosch of omgeving.

Je kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wensen van het artistiek team vertalen naar productieactiviteiten en –benodigdheden
Voorbereidende productionele werkzaamheden begeleiden
Productieprocessen stroomlijnen
Productiebudgetten bewaken
Zorg dragen voor de performers en artists in residence
Samen met het hoofd techniek de studio beheren
Tourplanningen maken
Contact onderhouden met coproductiepartners op productioneel niveau
Overzicht houden
Knelpunten voorzien en oplossen

Je hebt
• Een relevant netwerk
• Rijbewijs en auto
• Affiniteit met circus en dans
Je krijgt
• Een salaris conform CAO Theater en Dans
• Een uitdagende en afwisselende baan binnen een hecht gezelschap

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Gerda van de Kamp, zakelijk leider van Panama
Pictures. Tel: 06-21554856.
Mail je cv + motivatiebrief voor 17 juli aan gerda@panamapictures.nl

