ULTIMA THULE ZOEKT STAGIAIR(E) VOOR NIEUWE PRODUCTIE
‘SAPERLIPOPETTE’
Ultima Thule is een figurentheatergezelschap uit Gent. We maken voorstellingen voor
kinderen, jongeren en volwassenen.
Samen met het Brusselse figurentheatercollectief Une Tribu maken we een nieuwe 6+
voorstelling, Saperlipopette.
In deze voorstelling maken we gebruik van zowel poppen als allerhande
projectiemethodes.
Je speelt samen met Noémie Vincart en Thaïs Scholiers. Regie is in handen van Sven
Ronsijn, muziek wordt gemaakt door Pablo Casella. Rupert Defossez staat in voor
techniek en scenografie. De poppen zijn van de hand van Filip Peeters, Chris Snik
zorgt ervoor dat acteurs en poppen netjes gekleed voor de dag komen.
Functie: stagiair(e) acteur/actrice/poppenspeler/poppenspeelster
Voor Saperlipopette zoeken we een acteur/actrice/poppenspeler/poppenspeelster.
Je participeert samen met de collega’s en onder leiding van de regisseur aan het
creatieproces van de voorstelling en fungeert als speler. Je kan je vrijmaken
gedurende de repetitie- en speelperiodes in zomer en najaar 2018.
We plannen de voorstelling te hernemen in seizoen 2019-2020.
Praktische informatie
Repetities:
18/6/2018 t.e.m. 6/7/2018 (GC De Kroon, Sint-Agatha-Berchem)
4/9/2018 t.e.m. 21/9/2018 (GC De Kroon, Sint-Agatha-Berchem)
5/11/2018 t.e.m. 9/11/2018 (CC De Grote Post, Oostende)
12/11/2018 t.e.m. 14/11/2018 (CC Stroming, Berlare)
Tour
15/11/2018 t.e.m. 18/11/2018 (Minard Gent)
19/11/2018 t.e.m. 21/12/2018 (GC’s en CC’s in Vlaanderen en Brussel)
3/1/2019 t.e.m. 6/1/2019 (Festival Visuele Podiumkunsten, Podvis, Mechelen)
Profiel
M/V
Je bent Nederlands- of Franstalig.
Je volgt een opleiding drama en hebt notie van of een heel grote goesting om je in te
werken in beeldend theater en/of figurentheater.
Je gaat 100% voor het welslagen van een productie en bent een teamspeler
(belangrijke vereiste om poppen te manipuleren!).
Aanbod
Je fungeert als speler in onze nieuwe voorstelling Saperlipopette, in een aangenaam
team.
Ultima Thule zorgt voor de nodige verzekeringen. Vervoerskosten worden
terugbetaald.

Solliciteren
Stuur je motivatiebrief en CV vóór 1/5 naar Herlinde Decroos, herlinde@ultimathule.be. Voor meer info kan je terecht op het nummer 09 324 08 68.
Meer info over ons vind je op www.ultima-thule.be.

