
Café Theater Festival 
zoekt vanaf 1 juli 2021 een gedreven: 
 
Programmeur 
Freelance, gemiddeld 1,3 dag per week. 
 
Het Café Theater Festival 
Je staat nietsvermoedend in een café en BAM, uit het niets begint er een voorstelling. Een zanger klimt op de bar en begint te 
rappen, hiphoppers springen op je tafeltje, de barman zet een aria in en naast je begint een acteur hartverscheurend te huilen. 
Voor velen is het Café Theater Festival (CTF) een eerste kennismaking met theater, zo dicht op de huid dat het niemand 
onberoerd laat.  
 
Het CTF is hét festival voor interventietheater, dat plotseling opduikt in kroegen en andere ontmoetingsplekken. Het festival 
wordt in maart georganiseerd in Utrecht. De stad vormt het decor van 23 korte voorstellingen van aanstormende makers en 
gezelschappen. Zij hebben een ontwikkeltraject gevolgd in de Café Theater Fabriek om tot de ultieme interventievoorstelling te 
komen. Het brede programma biedt een afspiegeling van actuele, grootstedelijke onderwerpen in uiteenlopende genres als dans, 
opera, circus, muziektheater, mime, teksttoneel, storytelling, urban arts of performance. Het festival in Utrecht bereikt jaarlijks 
zo’n 19.000 bezoekers. Naast bewuste festivalgangers bereikt het CTF veel nieuw publiek, doordat de kroegen voor de helft 
gevuld zijn met nietsvermoedende bezoekers die met hun neus in de boter vallen. Het CTF streeft naar een inclusieve 
representatie van de samenleving in programma, publiek, partners en personeel.  
 
Voor CTF-beleidsplannen en overige informatie zie www.cafetheaterfestival.nl/algemeen/over-het-ctf/ 
 
 

 
 
Functie en taken 
Als programmeur heb je zowel een programmerende als coachende functie. Samen met de artistiek directeur, een andere 
programmeur en een programma-assistent vorm je het programmateam van het CTF Utrecht. Samen zijn jullie verantwoordelijk 
voor de invulling van het festivalprogramma, het coachen van alle gezelschappen in onze Café Theater Fabriek en de 
programmering van nevenactiviteiten door het jaar heen. 
 
Globaal takenpakket: 

- Meedenken over het artistieke festivalbeleid en het maken van daaruit voortvloeiende festivalplannen. 
- Vormen van de festivalprogrammering, op basis van: 



o Scouten van nieuw talent bij festivals en afstudeervoorstellingen. 
o Werving nieuw talent via vakopleidingen en andere kanalen. 
o De voorselectie waarbij zo’n 120 ingestuurde voorstellingsconcepten worden beoordeeld in schrift en/of 

video. 
o De hoofdselectie waarbij zo’n 50 selectiegesprekken worden gevoerd waarin gezelschappen hun ideeën 

toelichten en een voorproefje laten zien. 
o Programmeerdiscussies met het programmateam waarbij de artistieke visie en beleidsmatige speerpunten, 

en de daaruit voortvloeiende selectiecriteria (zoals diversiteit, potentie, locatiegerichtheid en urgentie) 
leidend zijn bij de uiteindelijke keuze voor 23 gezelschappen. 

o Het maken van matches tussen de gekozen gezelschappen en de beschikbare cafés. 
- Bieden van artistieke coaching in de Café Theater Fabriek aan de helft van de gezelschappen, waartoe minstens drie 

repetitiebezoeken worden afgelegd 
- Afstemming met andere afdelingen, zoals productie, marketing&communicatie en zakelijk, over programma- en 

artiestgerelateerde zaken. 
- Oppakken van overige werkzaamheden binnen het artistieke team, zoals de winnaarstournee, de workshopdagen 

binnen de Café Theater Fabriek, randprogramma en programma door het jaar heen. 
 
Omvang 
De functie programmeur beslaat gemiddeld 1,3 dagen per week. Juni t/m september vormen rustige maanden met zo’n 3 a 4 
dagen per maand. Daarna neemt de werkdruk toe, met de grootste piekmomenten in oktober (selectie/programmeermaand) 
en februari (voorbereiding festival met veel repetitiebezoeken). Repetities vinden ook plaats in de avonden en weekenden. We 
zijn op zoek naar iemand die hierin flexibel is.  
 
 
Gewenst profiel 

- Expertise op het gebied van interculturele programmering is een pré (in verband met ons streven om meer culturele 
diversiteit aan te brengen in het programma). 

- Ervaring met (begeleiding van) artistieke maakprocessen en dramaturgische feedback. 
- Affiniteit met locatietheater. 
- Oog voor (de potentie van) nieuw talent. 
- Bij voorkeur woonachtig in Utrecht. 
- Je past goed binnen ons jonge festivalteam. 
- Je wilt je bij voorkeur voor meerdere jaren aan het festival verbinden. 

 
Wat kun je van ons verwachten?  

- Veel ruimte voor creatieve inbreng en een eigen visie. 
- Een gezellige, informele werkomgeving in een jong, ambitieus team. 
- Een werkplek op het CTF-kantoor in Theaterhuis de Berenkuil in Utrecht. 
- Een freelance projectvergoeding van €945,- per maand (€11.340,- op jaarbasis). 

 
 
Enthousiast? 
Het CTF ambieert een brede diversiteit in het team en nodigt iedereen die zich herkent in dit profiel uit om te solliciteren. Dat 
doe je door een motivatiebrief en/of -video in te sturen. Verwoord in ieder geval wat jouw ervaring met en visie op het festival 
is. Vertel ons ook welke relevante werkervaring je meebrengt en waarom jij denkt dat dit de juiste basis legt voor deze functie. 
Mail je motivatie samen met je CV uiterlijk 28 februari 2021 naar luc@cafetheaterfestival.nl t.a.v. artistiek directeur Luc de 
Groen. Inhoudelijke vragen kun je mailen naar luc@cafetheaterfestival.nl of je kunt telefonisch contact opnemen via: +31 (0) 
6 81947800. 



 
Op 2 maart 2021 hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek, dat plaatsvindt op vrijdag 5 maart. Een eventuele tweede 
gespreksronde vindt plaats op maandag 8 maart.  
 
Voor de organisatie wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over gender en culturele achtergrond. Daarom geven wij 
de voorkeur aan een kandidaat met een bi-culturele achtergrond.  
 
 
 
 
 
 
 


