Cabaretvereniging Contramime
Contramime is de cabaretvereniging van de Universiteit Twente in Enschede. De vereniging
sinds 1981. Contramime geeft drie voorstellingen per jaar: Twee Cabaretvoorstellingen en één
liedjesvoorstelling. Soms werkt een enthousiaste groep spelers aan een extra voorstelling, zoals
bijvoorbeeld een oudejaarsconference. Daarnaast geven we kleinere optredens en workshops.
Om dit te bereiken heeft wordt er elke woensdagavond gerepeteerd onder de begeleiding van
een cabaret-regisseur. Per september 2008 zijn we op zoek naar een

Cabaret-regisseur (m/v)
Functievoorwaarden
De regisseur die wij zoeken draagt zorg voor de begeleiding van de repetities en het met als
einddoel telkens een voorstelling van ca. 1,5 tot 2 uur. De leden dragen zelf cabaretstukken aan,
waarbij de regisseur aanwijzingen geeft over speltechnieken, vorm en inhoud. Het gaat er hierbij
om de spelers op elk niveau handreikingen te geven en te motiveren waarbij uiteindelijk een
gezamenlijk eindproduct ontstaat.
Wij vragen
- Afgeronde HBO-opleiding tot docent drama (of vergelijkbaar niveau);
- Affiniteit en ervaring met cabaret/kleinkunst regie;
- Flexibele instelling;
- Feeling met studenten (-leven);
- Vermogen om een vertrouwde en inspirerende omgeving te scheppen voor de spelersgroep;
- Beschikbaar op woensdagavond;
- Aanwezigheid bij voorstellingen buiten de vaste werktijden.
De repetities vinden plaats op woensdagavonden tussen 19:30 en 22:30 uur in onze
theateraccommodatie op de Campus van de Universiteit Twente. Buiten de vaste
woensdagavond worden in de voorstellingsweek een generale repetitie en twee of drie
voorstellingsavonden gehouden.
Wij bieden
Een hechte, sociale vereniging met goede sfeer, waarbij de spelers ieder op zijn eigen manier
leren “leuk” te zijn in plaats van leuk te “doen” en te typeren zijn als gemotiveerd, creatief en
eigenwijs. Salariëring op niveau van de CAO Kunstzinnige vorming.
De aanstelling/ contractafspraken (in geval van zelfstandigheid) loopt via het Vrijhof
Cultuurcentrum van de Universiteit Twente. De regisseur werkt bij de cabaretvereniging en valt
wat betreft de inhoudelijke afspraken onder het bestuur van de vereniging.
Schriftelijke reacties met cv kunnen tot 1 juni gestuurd worden aan:
Vrijhof Cultuurcentrum, Universiteit Twente
T.a.v. Mw. Hannah de Vries- Kockmann
Postbus 217
7500 AE Enschede
Email: hannah.devries@utwente.nl
Informatie over de vereniging en inhoud van het werk
Anne van Barlingen
06-48154570
Email: sollicitatie@contramime.utwente.nl
Internet: www.contramime.utwente.nl

