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OPEN CALL
Kunstenaars en theatermakers gezocht voor
festivalvoorstelling ŠtěStí | Geluk
PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland werkt samen met Archa Theater in Praag aan een nieuwe
internationale festivalvoorstelling voor het seizoen 2017 – 2018. PeerGrouP biedt vier jonge
theatermakers/kunstenaars de kans om een nieuwe voorstelling te ontwikkelen die in augustus 2017 op
het Noorderzon Performing Arts Festival Groningen in première gaat.

ŠtěStí | Geluk
In de hedendaagse maatschappij worden we voortdurend geprikkeld om dingen te kopen, dingen leuk te
vinden of dingen na te jagen. De afbetaling van je hypotheek, hippe schoenen voor je dochter of likes op je
Facebookpagina. Het toekomstige resultaat voelt vaak belangrijker dan ons dagelijkse bestaan. Maar
worden we nu echt gelukkiger van de dingen die we vergaren of nastreven? Steeds meer mensen voelen
de behoefte om even stil te staan en gewoon mens te zijn. Simpelweg gelukkig te zijn met de dierbaren om
je heen, de rust te voelen die we veelal kwijt zijn. We zijn op zoek naar geluk. Maar hoe wordt dat
tegenwoordig gedefinieerd? En welke verschillen zijn daarin te vinden?
Deze zomer verdiept PeerGrouP zich in wat je nodig hebt om gelukkig te zijn. Wat is het verschil tussen
mensen die gelukkig zijn met niks en mensen die gelukkig denken te zijn met alles?

Wij zoeken jou!
Wij zoeken twee jonge theatermakers/kunstenaars met kennis van de Tsjechische cultuur en twee met
kennis van de Nederlandse cultuur die, onder leiding van PeerGrouP-regisseur Dirk Bruinsma, op zoek gaan
naar geluk en samen een discipline-overschrijdende voorstelling maken, gebaseerd op gevonden materiaal
in Tsjechië.
Je bent beschikbaar tijdens de gehele onderzoeks-, maak- en speelfase en pas afgestudeerd of in de laatste
fase van je kunst(vak)opleiding. We zoeken vrij breed. Je kunt studerend of afgestudeerd zijn aan een filmof dansacademie, opleiding scenografie, regie-/acteursopleiding, gameopleiding, theaterwetenschappen,
conservatorium, nieuwe media, etc. Mocht je twijfelen of je opleiding of vakgebied past bij het project,
neem dan contact met ons op.
Wij zoeken iemand met de volgende competenties:
●
●
●
●

je bent creatief, gedreven en inventief
je kunt samenwerken in een discipline-overschrijdend project
je hebt affiniteit met werken op locatie en het betrekken van publiek
je bent in staat buiten de traditionele kaders van het theater te denken

●

je staat open voor out of the box ideeën van andere makers

●
●

je kunt goed communiceren in het Engels
je bent proactief in het concreet uitwerken van een concept naar een voorstelling

Wat houdt het project in?
Het project begint met een onderzoeksfase waarbij de vier theatermakers/kunstenaars onderzoek doen
naar het thema geluk. Zij reizen voor het onderzoek af naar een van de meest afgelegen dorpen in
Tsjechië. Met het verzamelde materiaal wordt in samenspraak een concept bedacht voor een
festivalvoorstelling. In de maak- en repetitiefase die daarop volgt werken de theatermakers/kunstenaars
het concept verder uit in Nederland. Het resultaat van het maakproces wordt vertoond op het Noorderzon
Performing Arts Festival in Groningen en onder voorbehoud op het Akcent Festival in Praag.

De planning
1 - 14 mei
24 juli - 6 augustus
7 - 17 augustus
18 - 28 augustus

Onderzoeksfase in Tsjechië (reis en conceptontwikkeling)
Maakfase in Nederland
Try-outs in Groningen
Voorstellingen Noorderzon Performing Arts Festival, Groningen

Wij bieden jou
●
●
●

professionele begeleiding
kennismaking met theater op locatie en de werkwijze van PeerGrouP
reis- en onkostenvergoeding en een projectvergoeding

Aanmelden
We houden zowel in Nederland als in Tsjechië selecties. In Nederland vindt dit plaats op donderdag 23 en
vrijdag 24 maart 2017. Om je aan te melden, ontvangen we graag het volgende van je in één document:
●
●
●

CV
Motivatiebrief
Opdracht: Stel je wordt in een afgelegen Tsjechisch dorp gedropt met als opdracht het thema geluk
te onderzoeken. De vragen die je beantwoord wilt krijgen zijn: Wat betekent geluk voor de
inwoners? Waar uit zich dat in? Welke verschillen en overeenkomsten zijn er met je eigen
omgeving? Beschrijf in max. een A4 hoe je een dergelijke onderzoeksweek concreet zou aanpakken
en hoe jij jouw kwaliteiten inzet bij het onderzoek.

Stuur je sollicitatie vóór 20 maart 2017 naar regisseur Dirk Bruinsma: dirk@peergroup.nl. Voor vragen over
deelname aan ŠtěStí | Geluk kun je contact opnemen met productieleider Hinke Beekman:
hinke@peergroup.nl.

