
 
Club NU (een initiatief van Stadsschouwburg Utrecht) is op zoek naar: 

 
Programmapanelleden! 

 
Ambassadeur, organisator en ideeënmachine: zijn dat jouw middle names? Lees dan snel verder! 
 
In 2018 heeft de Stadsschouwburg Utrecht Club NU opgericht met als doel meer twintigers en 
dertigers de weg naar de Stadsschouwburg te laten vinden. Voor een voorstelling, pubquiz, 
festival of gewoon een bakje koffie. Hoe we dit doen? We programmeren de Crazy 8: acht 
voorstellingen met iets extra’s. Denk hierbij aan een drankje vooraf, nagesprek met de acteurs en 
een dj die lekkere plaatjes draait. Daarnaast organiseren we elke maand een pubquiz met comedy 
en 3 x per jaar een mini-festival met jonge makers. Maar er kan vast nog veel meer. Daarom willen 
we jou uitnodigen voor ons programmapanel.  
 
Wat zoeken we? 
Voor seizoen 2019-2020 zoekt Club NU een programmapanel: een kleine groep creatievelingen die 
met het gebouw en een budget van schouwburg aan de slag gaan om evenementen te organiseren 
die jou en je vrienden aanspreken. Ervaring met theater is niet nodig, mag wel. 
Als lid van het programmapanel ben je naast programmamaker ook ambassadeur, host en 
promotor van je eigen events. Je slaat de brug tussen jong publiek uit de stad en wat er in de 
Stadsschouwburg te beleven is. 
 
Je krijgt ruim baan om ideeën te realiseren, en deze onder begeleiding en coaching van 
programmeur Saskia Tilanus te ontwikkelen. Naast begeleiding krijg je ook budget, ruimte en 
expertise/inzet van de afdelingen planning & productie, horeca en marketing. 
 
Kom jij uit Utrecht of omgeving, ben je tussen de 18 en 35 jaar oud en heb je wilde ideeën en 
torenhoge ambities? Meld je dan nu aan!  
 
Wat vragen we van je? 
Dat is een beetje afhankelijk van hoe wild je ideeën zijn! We streven naar ongeveer 6 evenementen 
gedurende het theaterseizoen (september 2019 tot juli 2020). Dit zal je gemiddeld 3 uur per week 
kosten. Deze tijd steek je in vergaderen, organiseren, bij je eigen evenementen zijn en voorstellingen 
bezoeken. Je hoeft niet met het complete panel aan elk evenement te werken, maar kunt 
evenementen en taken verdelen. 
 
Wat bieden wij? 

 een toffe plek en middelen om jouw ideeën te kunnen realiseren 
 professionele begeleiding in programma maken en produceren 
 toegang tot een groot netwerk 
 vrijkaarten voor de evenementen van het programmapanel 
 2 vrijkaarten voor elke  voorstelling uit de Crazy 8 
 één keer max. 6 vrijkaarten voor Niet Zomaar een Pubquiz 
 één keer 2 vrijkaarten voor The future is now 

Heb je wat tijd over (naast je werk, studie, of als onderdeel van je studie?) en borrelen de eerste 
ideeën al bij je naar boven? Mail je idee(ën) en/of motivatie naar Stadsschouwburg Utrecht: 
clubnu@ssbu.nl met als onderwerp ‘Programmapanel Club NU’.  

De sluitingsdatum van de vacature is 30 juni 2019. Op zondag 7 juli zullen de gesprekken 
plaatsvinden.  

Meer weten over Club NU? Check www.ssbu.nl/clubnu 
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