
Het Zaantheater zoekt 

Theaterkijkers (m/v) 

voor minimaal 1 voorstelling per maand 

Ben jij geïnteresseerd in theater, ben je tussen de 15 en 29 jaar en lijkt het je leuk om verschillende 

toneelvoorstellingen te zien? Word dan een van de professionele theaterkijkers van het 

Zaantheater en ga met ons mee op avontuur. 

Functie-inhoud: 

- Je bezoekt gratis minimaal 1 door het Zaantheater geselecteerde theatervoorstelling per maand. 

Het programma wordt iedere maand persoonlijk naar je gemaild. 

- Tijdens het seizoen heb je drie keer een verplicht werkoverleg met je team, te beginnen bij de 

eerste voorstelling op donderdag 21 september: het toneelstuk Terror. Alle theaterkijkers zijn hierbij 

aanwezig om ervaringen te delen en feedback te geven. Het Zaantheater kan theatermakers, 

programmeurs of medewerkers van een theatergezelschap uitnodigen zodat iedereen van elkaar kan 

leren. 

- Het betreft een tijdelijke functie voor 1 jaar. 

Van jou willen we graag weten wat je van de voorstelling vond maar ook wat het Zaantheater 

bijvoorbeeld kan verbeteren aan het theaterbezoek. Een unieke kans om komend seizoen heel veel 

theater te zien en te ontdekken. De theaterkijkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

afdeling marketing. 

Functie-eisen: 

- Tussen de 15 en 29 jaar 

- Woonachtig in de Zaanstreek  

- Het hebben van een mening 

- Minimaal 1 avond per maand beschikbaar 

- Het hebben van en kunnen werken met social media is een pre 

Geboden wordt: 

- Minimaal 1 keer per maand een gratis theatervoorstelling 

- Een leuk en dynamisch team en omgeving 

- Avonturen 

Heb je interesse? 

Stuur dan je motivatie, C.V. en foto uiterlijk 15 september per e-mail naar Heleen van Halsema: 

hvanhalsema@zaantheater.nl.  

Voor meer informatie en/of vragen kun je contact opnemen met  

Heleen van Halsema, medewerker publiciteit & educatie, via  

hvanhalsema@zaantheater.nl of 075 – 6 555 325. 

 

* Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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