
CAFÉ THEATER FESTIVAL 

zoekt vanaf 1 juli 2022 twee: 

 
Productieleiders (freelance) 
 
Het Café Theater Festival 

Het Café Theater Festival (CTF) vermengt podiumkunsten en de horeca tot een plek waar niets is wat het lijkt. Je tafel 
wordt ineens een podium en een luidruchtige stamgast blijkt een acteur. Cafés en andere locaties door heel Utrecht 
vormen vier dagen per jaar het decor van korte voorstellingen van nieuwe makers. De makers hebben een 
ontwikkeltraject gevolgd om tot de ultieme locatievoorstelling te komen. Het brede programma biedt een afspiegeling 
van actuele onderwerpen in uiteenlopende genres als dans, opera, circus, muziektheater, mime, teksttoneel, 
objecttheater, spoken word, storytelling en hiphop- en streetdance.  

Het CTF bereikt jaarlijks zo’n 30.000 bezoekers. Naast trouwe festivalbezoekers is er veel nieuw publiek (56% van het 
totaal, zo blijkt uit publieksonderzoek), doordat de locaties voor een deel gevuld zijn met nietsvermoedende gasten. 
Naast het jaarlijkse festival organiseert het CTF kleinere events door het jaar heen. 

Het CTF Utrecht wordt georganiseerd door een team van 15 gedreven organisatoren. Sinds 2022 vindt het Café 
Theater Festival ook plaats in Rotterdam en Arnhem. 

 

    
 
Functieomschrijving 
Wij zijn per 1 juli 2022 op zoek naar twee productieleiders. Als productieleider ben je verantwoordelijk voor de 
werving en productie van de cafés en de artiesten. Je werkt nauw samen met elkaar en met het hoofd productie. 
 
Als productieleider: 
● Werf je nieuwe festivallocaties 
● Ben je samen met je team eindverantwoordelijk voor de productie van 24 locaties  
● Ben je verantwoordelijk voor de productionele uitvoering van het festivalhart 
● Is eerste aanspreekpunt voor en maakt de afspraken met de contactpersonen van locaties en met de artiesten 
● Inventariseer je technische mogelijkheden met artiesten en locaties  
● Maak je planningen en blokkenschema’s en ben je verantwoordelijk voor de productionele uitvoering van de 

aankleding van de locaties (1 productieleider) 
● Voer je de vrijwilligerscoördinatie uit (1 productieleider) 



 
Omvang en vergoeding 
Je begint per juli/augustus en je taken lopen door tot en met april. Er zijn in totaal 59 dagen per productieleider 
begroot. Gemiddeld werk je 1,34 dagen in de week voor het CTF. In de praktijk varieert de benodigde tijdsinvestering, 
met de grootste tijdsdruk in de maanden september, november, februari en maart. Ook wordt er af en toe ’s avonds 
en in het weekend gewerkt. We zijn op zoek naar iemand die hierin flexibel is. We houden kantoor in Theaterhuis De 
Berenkuil in Utrecht. Het team werkt veelal zelfstandig en komt op vergaderingen samen. Er is een freelance 
projectvergoeding beschikbaar van minimaal €7.908,- euro ex btw. 
 
Jij? 

● Je hebt aantoonbare productionele ervaring in de culturele sector en/of bij festivals  
● Je hebt een groot hart voor podiumkunsten 
● Je kent bij voorkeur het CTF al – als bezoeker dan wel als (voormalig) vrijwilliger 
● Je kunt zelfstandig en flexibel werken 
● Je woont bij voorkeur in Utrecht 

 
Wat kun je van ons verwachten?  

● Een gezellige, informele werkomgeving in een jong, ambitieus team. 
● Een werkplek op het CTF-kantoor in Theaterhuis de Berenkuil in Utrecht. 

 
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/of waarom jij denkt dat dit de 
juiste basis legt voor deze functie. Mail je motivatie samen met je CV uiterlijk 1 juni 2022 naar 
fiep@cafetheaterfestival.nl t.a.v. Fiep Nijhof. Inhoudelijke vragen kun je mailen naar fiep@cafetheaterfestival.nl. 

Uiterlijk 8 juni 2022 hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek, dat plaatsvindt op maandag 13 juni. Voor de 
organisatie wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over gender en culturele achtergrond. Daarom nodigen 
we kandidaten met een bi-culturele achtergrond nadrukkelijk uit te solliciteren. 

 


