
Enthousiaste vrijwilligers gezocht! 
 
Draag jij Theater De Tuin een warm hart toe en werk je graag met mensen? Kom dan bij ons 
leuke, kleine gezellige theater vrijwilligers werk doen. Op dit moment hebben wij binnen bijna alle 
disciplines leuke vrijwilligersfuncties. Word onderdeel van ons kleine maar levendige theater! 

 
Vacatures op dit moment: 

 

Medewerker Techniek 
 

Ter versterking van de Afdeling Techniek van het Theater De Tuin, nu bestaande uit 12 mensen, zijn we op 

zoek naar vrijwilligers met een technische inslag. 

 
De werkzaamheden omvatten onder andere: 

 
 Het terzijde staan van een gasttechnicus van bezoekende artiest(en). 

 Samen met collega een voorstelling technisch begeleiden. 

 Op termijn zelfstandig een voorstelling technisch begeleiden. 

 Bedienen van licht- en geluidsapparatuur. 

 Bedienen van beamer. 

 Preventief onderhoud van licht- en geluidsapparatuur. 
 

Per seizoen, dat loopt van september tot en met mei wordt gemiddeld 3 keer per maand een beroep op u 

gedaan. 

 
Groepsoverleg vindt iedere 5-6 weken plaats. 

 
Kennis van de specifieke licht- en geluid techniek wordt u gaande weg geleerd. 

Wij verzorgen regelmatig interne cursussen voor ons vakgebied. 

 
Dit vrijwilligerswerk gunt u een kijkje achter de schermen van het theaterleven. 

 
Voor nadere inlichtingen en vragen die u over de vele facetten van deze leuke vrije tijdsbesteding heeft, 

kunt u contact op nemen met: 
 
Ron Blom 

techniek@theaterdetuin.nl 

GSM 06 16826393. 
 

 
Medewerker redactie Tuinpagina 

Ter versterking van de PR- afdeling van Theater de Tuin zijn we op zoek naar vrijwilligers die de 

puntjes op de i willen zetten op de elke 2 weken verschijnende Tuinpagina in de Leusder Krant. 

 

 
Je taken zullen o.a. zijn: 

Samen met de PR coördinator en de programmaleider bepalen welke items er op de Tuinpagina 

gaan komen. 

Tekst en beeld van alle items verzamelen (die staan op de Google drive) 

Tekst en beeld aanleveren bij degene die de Tuinpagina opmaakt 

mailto:techniek@detuininleusden.nl


Pagina redigeren/ controleren en correctieronde uitvoeren 

Materiaal opsturen naar de BDU 

 

Ben je nauwkeurig en vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de communicatie en PR van 

Theater De Tuin neem dan contact op met Mireille den Hartog. Zij vertelt je er graag meer over. 

Mireille den Hartog 

pr@theaterdetuin.nl 

GSM 06 14618366 

 

Tot ziens in ons theater! 

mailto:pr@theaterdetuin.nl

