
 
 
 
 
 
 
Heelal BV zoekt een freelance productieleider in bezit van BE rijbewijs in 
Amsterdam e.o. (eerste opdracht 21 en 22 januari) 
 
Sluitingsdatum vacature: 13 december 2020. Gesprekken in laatste 2 weken van 2020. 
 
Heelal BV is een nieuw productiehuis opgericht door Thomas Spijkerman en Henriëtte Olland (ex-Circus 
Treurdier). Heelal BV produceert interactief werk voor de culturele, publieke en commerciële sector. We 
werken samen met theatermakers als Emke Idema, Wilko Sterke, Joost van de Loo, Marte Boneschansker, 
Thomas Spijkerman, Laura van Dolron e.a. 
 
Voor het interactieve spel FOREST van theatermaker Emke Idema zijn wij op zoek naar een freelance 
productieleider in het bezit van een BE rijbewijs. Bij voorkeur uit de omgeving van Amsterdam. 

FOREST is een gezelschapsspel en een hoorspel in één. 
Het spel neemt je mee naar een andere wereld, waarin de klassieke verhoudingen tussen mens en 
natuur worden opgeschud. Met kaarten, spelregels en geluidsfragmenten op zak ga je op weg. 
Lukt het jou en je medespelers om een nieuwe wereldorde te bouwen?  
Je speelt het als bezoeker zelf met een groep van 10 personen.  
 
Wie ben jij: 

• Je bent in het bezit van een BE rijbewijs. 
• Je bent iemand met minimaal 2 jaar ervaring als productieleider in de theater- of 

evenementensector. 
• Je bent communicatief sterk, representatief en hebt goede sociale vaardigheden. 
• Je durft voor een groep te spreken. 
• Je hebt theatraal inzicht.   
• Je bent fysiek sterk.  
• Je bent de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig. 

 
Wat ga je doen:  

• Je bent verantwoordelijk voor de preproductie en de productie op de speeldagen zelf. Je ontwikkelt 
per productie een draaiboek. Je bewaakt de voortgang, signaleert eventuele knelpunten en 
communiceert daarover. 

• Je beheert de budgetten binnen de kaders van de opgestelde projectbegrotingen.  
• Je stuurt het uitvoerende team aan.  
• Je hebt contact met de ontvangende partij en zorgt ervoor dat de organisatie prettig en vlekkeloos 

verloopt.  
• Je organiseert en boekt reis, verblijf en séjour van het team.  
• Je bouwt en breekt het decor samen met de andere spelbegeleider en twee medewerkers van de 

ontvangende partij. 
 



 
• Je laadt en vervoert het decor van en naar de opslag en de spellocatie in een Iveco Daily (5m) met 

laadklep of soortgelijk model. 
• Je verwelkomt de deelnemers, deelt bij aanvang de spelgroepen in en doet de introductie van het 

spel. 
• Je bent tijdens het spel aanwezig om waar nodig bij te kunnen sturen. 
• Projectactiviteiten kunnen plaatsvinden op onregelmatige werktijden en momenten we vragen 

daarom een flexibele werkhouding. 
 
 
Wat bieden wij: 

• Een inspirerende werkplek 
• Freelance opdrachten op oproepbasis 
• Vergoeding minimaal €25,- per uur met een minimum van 4 uur per dag.  

 
 

Stuur ons je CV, persoonlijke motivatie en een overzicht van projecten waar jij eerder aan hebt gewerkt.  
Stuur dit alles voor 13 december naar henriette@heelalbv.eu.  
Gesprekken in de laatste twee weken van 2020. 

 


