.

O. Festival for Opera. Music. Theatre. zoekt

Lid artistiek team (m/v/x)
Voor gemiddeld 12 – 24 uur per week (te bespreken) in dienstverband (0,3-0,6 fte) of als zzp-er.
Sluitingsdatum 20-09-2021

Over O.
O. Festival for Opera. Music. Theatre. (voorheen Operadagen Rotterdam) breekt de kunstvorm opera
open, gelooft in de krachtige relevantie daarvan voor een groot en divers publiek en wil het meest
grensverleggende opera- en muziektheaterfestival ter wereld zijn.
Jaarlijks in mei (dit jaar in augustus) brengen we makers en publiek uit binnen- en buitenland samen
en creëren we een festival op gevestigde podia én vele onvermoede locaties in Rotterdam. De
menselijke zangstem staat centraal en daarmee raken we bezoekers recht in het hart. We vernieuwen
opera, vanuit én voorbij tradities.
We programmeren en (co)produceren in en met een internationaal netwerk van theaters,
concertzalen, conservatoria, productiehuizen, producenten en individuele kunstenaars. De stad en
diversiteit van Rotterdam is daarbij een belangrijke inspiratiebron.
De functie en het profiel
Als lid van het artistieke team werk je nauw samen met de artistiek directeur. Je bent sparringpartner,
scout, programmamaker en festivaldramaturg tegelijk. Je vormt samen de artistieke visie en kunt die
mondeling en schriftelijk overtuigend uitdragen.
Je richt je vooral op het brede muziektheaterveld in Nederland, ontwikkelt een nauwe relatie met
kunstvakopleidingen en andere plekken waar nieuw talent (geschoold of autodidact) zich aandient en
maakt gebruik van scouts om onze blinde vlekken te ontdekken.
Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van O. Lab en neemt het voortouw in het opzetten en
door-ontwikkelen van onze stadsprojecten. Je verbindt als vanzelfsprekend diverse kunstdisciplines,
maar denkt en handelt vanuit de liefde voor de menselijke zangstem als drager van verhaal en emotie.
De organisatie van O. bestaat, naast de artistiek directeur uit een klein kernteam van een zakelijk
directeur, producent, marketeer en officemanager. Jij bent de ontbrekende schakel en in staat om de
energie en creativiteit aan te vullen om samen maximale impact te creëren en O. op de ingeslagen
weg verder te brengen.
We staan nadrukkelijk open voor iedereen waar we niet aan denken en voor iedereen die ons kan
uitdagen, verrassen en aanscherpen.
Getriggerd?
Laat ons uiterlijk maandag 20 september weten wie je bent en waarom je de beste optie voor ons bent
via hans@o-festival.nl. Heb je vragen over de functie? Bel +31 655 37 35 38 (Hans Blik).
Meer informatie over het ons: o-festival.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

