STUT THEATER ZOEKT:
Twee nieuwe bestuursleden
Tijdsinzet 4 uur per maand

Stut Theater
Stut Theater is een bijzonder theatergezelschap uit (in) Utrecht. Wij maken theatervoorstellingen
over maatschappelijke onderwerpen, gebaseerd op de verhalen en ervaringen van onze spelers.
Dit zijn geen professionele acteurs, maar mensen die niet of nauwelijks met theater te maken
hebben en hun eigen verhaal willen delen. Onze voorstellingen zijn multidisciplinair. We spelen in
theaters, buurthuizen, wijkcentra, personeelskantines, scholen en op allerlei andere plaatsen. Wij
maken onze voorstellingen om actuele thema’s aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken en
om onze spelers in hun kracht te zetten. We zijn nieuwsgierig naar wie mensen zijn, naar hun
levensverhalen, naar wat hen uniek maakt.
Stut neemt in het kunstenveld een unieke positie in. Dankzij Stut maken mensen kennis met
theater, als bezoekers en ook als spelers. We creëren dwarsverbanden door de Utrechtse
samenleving: tussen jong en oud, allochtoon en autochtoon, hulpverleners en hulpzoekenden.
Stut betrekt bewoners voor langere tijd bij cultuur en draagt bovendien bij aan hun welzijn.

Vanwege het vertrek van onze penningmeester zijn wij op zoek naar twee
nieuwe bestuursleden: een penningmeester en een algemeen lid.
Het bestuur is niet uitvoerend maar wel nauw betrokken bij de ontwikkeling van Stut. Het
bestuur vergadert eens in de zes weken. Het bestuurswerk kost je circa 4 uur per maand. De
boekhouding en administratie is belegd bij een medewerker en voor een deel uitbesteed aan
een extern bureau. De penningmeester houdt zicht op de financiën, maar houdt niet zelf de
boekhouding bij.
Van bestuursleden vragen wij:
 Affiniteit met cultuur, bij voorkeur een liefde voor de community art, danwel open staan
voor deze bijzondere tak van theater
 Bestuurlijke ervaring in andere stichtingen en organisaties
 Kennis van kleine organisaties in ontwikkeling, zowel op gebied van personeel als op
gebied van organisatie
 En voor de penningmeester: zakelijke inslag en kennis van financiën
Je krijgt ervoor terug:
 Betrokkenheid bij een enthousiast en gedreven team, bijzondere makers, en een
bijzonder publiek
 Prachtige voorstellingen en unieke projecten dwars door de samenleving heen
Vind jij het leuk om betrokken te zijn bij Stut en je te bemoeien met de ontwikkeling
ervan? Neem dan contact op met Marry Mos (marry.mos@hotmail.com / 06 18680097) of
Jarrel Beets (jarrel@projectnext.nl / 06 12747744).

