Stadsschouwburg De Harmonie zoekt Kinderdirectie
Hou je van theater, heb je lef, zit je bomvol goede
ideeën en ga je volgend schooljaar naar groep 7 of
8? Dan zijn we op zoek naar jou! Stadsschouwburg
De Harmonie stelt een kinderdirectie samen die
kan meedenken over het jeugdaanbod. Welke
kindervoorstellingen zijn HOT en welke NOT, is
chips bij ’n voorstelling een Do of een absolute
Don’t, een Meet & Greet In of Uit? En natuurlijk
veel meer! Doe jij mee?!

Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden is
het grootste theaterpodium van Friesland met
een open, gastvrij en verrassend theater voor
jong en oud. In De Harmonie in Leeuwarden
kunnen kinderen zich laten onderdompelen
in een wereld waarin alles kan en met veel
creativiteit: muziek, toneel, dans, musical en de
per jaar zo’n 350 theatervoorstellingen en wordt
door ongeveer 220.000 bezoekers bezocht.
De Harmonie wil graag dat kinderen zich thuis
voelen in het theater, help jij ons daarbij?

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?

WAT KRIJG JE VAN ONS?

o

o

Een echte inkijk in de theaterwereld.

o

Jouw ideeën zie je terug in ons
programma.

o

Meet & Greet met artiesten.

o

Een aantal vrijkaarten voor verschillende
jeugdvoorstellingen in seizoen 18/19.

o

Een fantastische ervaring in een hele
gezellige schouwburg.

Je bent leerling in groep 7 of 8 (volgend schooljaar,
na de zomervakantie).

o

Je bent 8x per jaar beschikbaar voor een echt
werkoverleg in De Harmonie.

o

Je komt een aantal keren per jaar bij een
jeugdvoorstelling kijken. De kaartjes krijg je van ons.

o

J

o

Je vertelt ons wat kinderen wel en niet leuk
vinden.

o

Je denkt mee met activiteiten rondom
jeugdvoorstellingen en –festivals

HOE KUN JE JE AANMELDEN?
Mail een filmpje, van maximaal
1 minuut, waarin je vertelt wie jij
bent en waarom jij graag in onze
kinderdirectie wil. Stuur ook je naam,
, woonplaats en op
welke school je zit, mee. Dit kan
naar kinderdirectie@harmonie.nl.
We ontvangen je aanmelding graag
uiterlijk zondag17 juni 2018.

