Eventyrteatret søger instruktørassistent
til musicalen ”Robin Hood”
– et eventyrligt springbræt til teaterbranchen

11. marts 2020
Vil du prøve kræfter som instruktørassistent og være en del af Eventyrteatrets professionelle
produktionshold? Så skal du søge stillingen som ulønnet instruktørassistent til Eventyrteatrets
nye musical "Robin Hood" som spiller 2. - 18. oktober 2020 i Glassalen i Tivoli

Forestilling og team
Musicalen har manuskript af Gunvor Reynberg og musik af Christian Dahlberg. Bo Skødebjerg
instruerer, Kirsten Brink er scenograf, Tara Toya er koreograf, Christine Brincker er kostumedesigner og Lisa Tjalve er sanginstruktør. De medvirkende er 100 af landets mest talentfulde unge
scenekunstnere, udvalgt blandt de 300 elever på Eventyrteatrets Dramaskole
Genvej til branchen
Hvis du mangler et springbræt til at komme videre i teaterbranchen, så får du med jobbet som
instruktørassistent i Eventyrteatret gode muligheder for at få de efterspurgte erfaringer fra en
professionel forestilling. Du kommer til at arbejde tæt sammen med Bo Skødebjerg og resten af
det professionelle produktionsteam.
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Jobbet er ulønnet! Til gengæld bliver du rig på erfaringer og oplevelser og får samtidig afprøvet, om
teatervejen skal være din vej. Ud over et godt netværk er det muligt at få coaching i forbindelse med
din videre karriere og en skriftlig udtalelse fra teatret og instruktøren. Du skal være minimum 18 år
og brænde for at arbejde med teater i professionelle rammer.
Arbejdsperioder
Første prøveforløb er fra 1. maj til 24. juni med 2-3 ugentlige prøver, mandag til torsdag kl.
16.30-19.30. Fra august er der 3-4 prøver hver uge i samme tidsrum samt i visse weekender.
Frem til 27. september foregår prøverne på Eventyrteatret, Østmarken 4, 2860 Søborg.
Herefter i Glassalen i Tivoli frem til premieren 3. oktober, også i dagtimerne.
Ansøgning
Send ansøgning og CV senest mandag 30. marts til produktionsleder Katja Vallentin på:
katja@eventyrteatret.dk
Mere om Eventyrteatret
Se mere om Eventyrteatret
Se mere om musicalen ”Robin Hood”
Se trailer fra tidligere forestillinger
Se Eventyrteatrets YouTube-kanal
Like Eventyrteatret på Facebook
Følg Eventyrteatret på Instagram
Se mere om Eventyrteatrets historie
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