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Speels Collectief maakt theater zonder beperking. Wij zoeken een scenograaf die komend 
seizoen met ons een voorstelling maakt over seksualiteit. 
 
                                                                             
WAT GA JE DOEN?  
Van september 2021 tot en met februari 2022 doe je de scenografie van onze voorstelling 
over seksualiteit met een groep van zeven vrouwen. Werktitel: USUALLY I’M ON TOP. 
Theatermaker Sanne Arbouw heeft de eindregie, in samenwerking met choreografe Ulrike 
Doszmann. In samenwerking met hen ontwikkel je de scenografie. Hieronder vallen zowel het 
toneelbeeld als de kostuums. 

WIE ZOEKEN WIJ?  
Wij zoeken een scenograaf die inclusief kan werken met een diverse groep performers. In het  
toneelbeeld moet rekening gehouden worden met verschillende fysieke mogelijkheden en 
verschillende manieren van voortbewegen. We werken vanuit de eigenheid van iedere speler, 
en zoeken naar manieren waarop het toneelbeeld dat kan ondersteunen. 
We zoeken natuurlijk ook iemand die zich binnen dit project wil onderdompelen in seksualiteit. 
Iemand die er vraagtekens bij zet, en vooral uitroeptekens. Iemand die beeld wil maken bij 
verhalen die gehoord moeten worden. Energiek, intiem, poëtisch of provocatief. 
We hebben een werkbudget van ongeveer 4.000 euro. We zijn dus ook op zoek naar iemand 
die met een relatief klein budget aan de slag kan en wil. 

WAT WILLEN WE MAKEN?  
USUALLY I’M ON TOP wordt een geëngageerde bewegingstheatervoorstelling waarin we de 
geldende normen over vrouwelijke seksualiteit bevragen. We onderzoeken hoe seksualiteit 
wordt gerepresenteerd en hoe zich dat verhoudt tot de diversiteit aan perspectieven in de 
huidige maatschappij. Wat zijn verhalen, ideeën en ervaringen die spelen bij de vrouwen met 
wie we aan het werk gaan? Waar verlangen ze naar? Hoe worden ze gezien? Hoe willen ze 
gezien worden? Wat missen ze in de huidige definitie van seksualiteit? 

WIE ZIJN WIJ  
Speels Collectief is een divers, mixed-abled theatergezelschap. We werken met professionals 
en amateurs, studenten en afgestudeerden, mensen met en zonder beperking. Onze 
verschillen zijn onze grootste kracht. We bevragen de norm, zoeken verwondering en 
omarmen het ongewone. 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ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten is onze thuisbasis in Arnhem. Landpark Assisië in 
Biezenmortel is onze thuisbasis in Brabant. Voor deze voorstelling repeteren we bij het 
Posttheater onder de vleugels van De Werkplaats Posttheater en Hoogte 80. 

ONZE VISIE 
De maatschappij verdeelt ons in categorieën, bestempelt ons als ‘normaal’ of ‘abnormaal’. 
Deze verdeling bepaalt in welke mate iemand het recht heeft deel uit te maken van de 
samenleving. Volgens ons is niet een bepaald lichaam of een bepaalde geest beperkend, maar 
de sociale structuur en onze definitie van ‘normaal’. Door de niet-normatieve samenstelling en 
opvattingen van ons gezelschap rekken we de maatschappelijke en de artistieke norm op. Wij 
zien onze verschillen als onze grootste kracht. 

WAT BIEDEN WIJ?  
- Een hardwerkende, diverse groep performers 
- Een energieke, ondernemende en onderzoekende werksfeer 
- Zelfstandigheid en vrijheid 
- Een klein team met veel onderling contact 
- Mogelijkheid tot volgende projecten bij ons gezelschap 
- Flexibele werktijden in overleg 
- Een vergoeding voor het gehele project van 2.500 euro exclusief BTW 
- Werkbudget in afstemming (indicatie: 4.000 euro) 

ALGEMENE INFORMATIE 
- Niveau: afgeronde opleiding als scenograaf, of ervaring in het werkveld 
- Locatie repetities: Posttheater in Arnhem 
- Locatie besprekingen: Arnhem / Tilburg / online 
- Projectduur: 6 maanden | Constructie: ZZP 
- Periode: september 2021 - februari 2022 (exacte begin- en einddatum in overleg) 
- Première: maart 2022 
- Werkschema: repetities zijn iedere maandag van 10.30 tot 15.30, daar ben je af en toe bij 

in overleg, daarnaast geregeld conceptbesprekingen 
- Rijbewijs is een pre 
- Kennis van licht/theatertechniek is een pre 

Zie www.speelscollectief.nl voor meer informatie over ons gezelschap. Nadere informatie over 
deze vacature kun je opvragen bij artistieke en zakelijke leiding Sanne Arbouw of Merel van 
Lieshout, te bereiken via 06 22 01 24 77 (Sanne) of 06 19 59 29 09 (Merel). 

Stuur je sollicitatiebrief en je CV uiterlijk 13 september 2021 naar contact@speelscollectief.nl

http://www.speelscollectief.nl
mailto:contact@speelscollectief.nl

