Café Theater Festival Utrecht, november 2018

Gezocht: Zakelijk Talent

Voor ondersteuning van een nieuwe lichting aanstormende gezelschappen
Het Café Theater Festival (CTF) biedt een podium en springplank aan beginnende, vaak net
afgestudeerde theater- en dansmakers. Veel van hen kunnen op zakelijk gebied goed hulp
gebruiken. Het schrijven van subsidieaanvragen, het maken van begrotingen, boekhouden, het
beheren van budgetten, het nadenken over creatieve vormen van ondernemerschap: veel
gezelschappen zoeken hier ondersteuning bij. Daarom wil het CTF graag verbindingen leggen
tussen onze gezelschappen en jonge zakelijk leiders. De afgelopen jaren hebben we meerdere
succesvolle matches verzorgt, waardoor zakelijk talent zich in de praktijk kon ontplooien en
gezelschappen zich optimaal konden ontwikkelen.
Op dit moment staan 28 jonge gezelschappen klaar om een voorstelling te maken voor het CTF
Utrecht in maart 2019. Sommige van hen gaan de komende tijd op zoek naar aanvullende
financiering voor hun maakproces en het spelen van de voorstelling. Het CTF zoekt jong zakelijk
talent dat het een uitdaging vindt hierbij te ondersteunen. Deze zakelijk leiders/ondersteuners
kunnen waar gewenst advies krijgen van Daan Lustenhouwer, de zakelijk directeur van het CTF.
Of je nog studeert of al meer ervaring hebt maakt niet uit, wij proberen je te matchen aan een
geschikt gezelschap dat iets aan jouw hulp kan hebben.
Op zaterdag 10 november organiseert het CTF in Theaterhuis de Berenkuil een artiestendag, waar
onder meer een zakelijk workshop plaatsvindt van 11:30-13:15 uur. Je kunt hier gratis aan
deelnemen door je aan te melden via Daan Lustenhouwer (daan@cafetheaterfestival.nl). In deze
workshops krijg je de kans sprekers te horen van o.a. de Gemeente Utrecht en diverse fondsen.
Ook kun je direct in gesprek gaan met de aanwezige gezelschappen.
Indien je niet bij de artiestendag aanwezig kunt zijn, maar wel interesse hebt om een gezelschap
te ondersteunen, kun je eveneens een mail sturen naar Daan. Stuur je CV mee en omschrijf
waarom je dit graag zou willen doen en met welke discipline (bijv. theater/dans) je de meeste
affiniteit hebt, zodat wij een beeld van je kunnen vormen. Wij koppelen je dan vrijblijvend aan een
passend gezelschap en jullie bekijken wat je voor elkaar kunt betekenen.
www.cafetheaterfestival.nl

