
Voor de Musical 2.0-producties ‘Allaladin’ en ‘Legally Blonde jr’ zijn wij per januari 2021 op 
zoek naar een 
 

REGIE-ASSISTENT (M/V)  
Stageplaats (8-24 uur, in overleg) 

 
‘Allaladin’ staat onder leiding van Barry Beijer (regie) en Marijke Castelijns (choreografie). 
‘Legally Blonde’ staat onder leiding van Mark van Haasteren (regie), Marleen de Vries 
(choreografie) en Pien van Gerven (zangcoach). Beide producties zijn in september 2020 
gestart met repeteren en zullen halverwege 2021 worden opgevoerd.  
 
Taken: 

• Je ondersteunt tijdens de repetities en voorstellingen van beide producties; 

• Je houdt overzicht m.b.t. wijzigingen in het script, decor, kostuums en rekwisieten; 

• Je speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen spelers, regisseur en 
productieleider; 

• Je draagt zorg voor de repetitieruimte; 
 
We zoeken iemand die: 

• Affiniteit heeft met musical en het werken met kinderen en jongeren; 

• Beschikt over goede communicatieve eigenschappen (mondeling en schriftelijk); 

• Pro-actief en nauwkeurig kan werken; 

• Sterk is in organiseren; 

• Beschikbaar is tijdens de repetities en voorstellingen; 

• Een relevante MBO- of HBO-opleiding volgt; 
 
Wij bieden: 

• Een leuke, afwisselende en musical-gerelateerde leeromgeving binnen een groeiende 
organisatie; 

• De mogelijkheid jezelf productioneel en artistiek te ontwikkelen; 

• Samenwerking met professionals uit het musicalvak; 

• De ervaring een wezenlijk onderdeel te zijn bij musicalproducties van hoog niveau; 

• Een marktconforme stagevergoeding afhankelijk van je opleiding, studiejaar en 
aantal stage-uren; 

 
Voor deze functie zijn we op zoek naar een kandidaat die aan deze eisen voldoet, 
beschikbaar is tijdens alle repetities op de zondag in Amsterdam (m.u.v. schoolvakanties) en 
de montage- en voorstellingsdagen (23, 24 en 25 april 2021 en 15 en 16 mei 2021). Het 
aantal uren is in overleg en uit te breiden tot maximaal 24 uur per week. 
 
Geïnteresseerden kunnen een mail met c.v. en motivatie sturen naar mark@musical.nl 
(Mark van Haasteren). Sluitingsdatum is maandag 21 december. 

mailto:mark@musical.nl

