
 

 

 

 

 

 

Mind Ur Step zoekt (licht)technicus voor internationale creatie en tournee 

Mind Ur Step is een unieke internationale dansproductie bestaande uit 12 urban dansers en 
3 topchoreografen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Onder leiding van Nabil 
Ouelhadj, Lloyd Marengo en Kader Attou wordt gewerkt aan een urban dansproductie die 
vanaf november 2018 gaat toeren door Europa. Mind Ur Step is een initiatief van ROOTS & 
ROUTES Nederland in co-productie met Maas theater en dans (NL), Koninklijk Vlaams 
Schouwburg (BE), Racines Carrées (FR) en ROOTS & ROUTES Cologne (DE) 
 
Mind Ur Step zoekt een theatertechnicus die: 
 

- zowel in licht- als in geluidstechniek goede basiskennis heeft.  
- voorstellingen in binnen- en buitenland verzorgt en zelfstandig kan voorbereiden en 

uitvoeren 
- zich kan uitdrukken in Engels, Frans en Nederlands. 
- in het bezit is van een rijbewijs B en eigen vervoer. 
- Beschikbaar is :  

o 12 en 16 augustus 2018 (onder voorbehoud) 
o  2 - 11 November 2018 (Creatie en premiere)  
o Diverse data tussen februari en mei 2019 (Europese tour) 

 
 
Mind Ur Step biedt aan : 
 
Een boeiend creatieproces in Centre Chorégraphique National de La Rochelle (Frankrijk) 
waarbij je onder leiding van een lichtontwerper de licht- en geluidtechniek van de voorstelling 
regelt. Reis en verblijf worden geregeld. 
Een internationale urban dansproductie die op tour gaat door Europa tussen februari en mei 
2019. Tijdens deze periode ben jij de technisch verantwoordelijke. Reeds bevestigde data vind 
je op www.mindurstep.com 
 
Een interessante en verantwoordelijke functie, in een jong, enorm creatief en gedreven team. 
En niet te vergeten een internationaal netwerk van theaters, choreografen en dansers. 
Verloning volgens marktconforme tarieven. 
 
 
 
 

http://www.mindurstep.com/


Taken technicus : 
 
- Je denkt technisch mee en voert licht en geluid uit tijdens het creatieproces en de 
voorstellingen 
- Je maakt de technische fiche en het lichtplan op van de voorstelling 
- Je onderhoudt de technische contacten met de speelplekken in diverse landen. 
- Je bouwt de voorstelling op tijdens de tournee, focust het licht, voert licht en geluid uit 
tijdens de voorstelling en bouwt ook weer af. 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 juni naar Jade Schiff: jade@rootsenroutes.nl 
Geef aub ook aan met welke lichtapparatuur en software je kan werken. 
 
Mind Ur  Step wordt mede mogelijk gemaakt door Creative Europe en Fonds Podiumkunsten. 
 

mailto:jade@rootsenroutes.nl

