
DRINGENDE OPROEP: 
 
THEATER O’KONTREIR ZOEKT ACTEUR (25-40 jaar) VOOR EDUCATIEVE 
JONGERENVOORSTELLING ‘GRENSGEVALLEN’


Theater O’Kontreir maakt tegendraads theater voor jongeren over maatschappelijke thema’s. We 
spelen zowel in CC’s als op secundaire scholen in heel Vlaanderen. Voor onze lopende 
voorstelling ‘Grensgevallen’ zijn we dringend op zoek naar een nieuwe acteur om de geplande 
voorstellingen dit voorjaar over te nemen. 

Over Grensgevallen: 

Groepsdruk, graag gezien willen worden, schrik voor afwijzing, onzekerheid, foutieve beeldvorming 
door gendercliché’s,… Er zijn heel wat valkuilen en misverstanden die een positieve 
seksualiteitsbeleving in de weg kunnen staan. 

De interactieve theatervoorstelling ‘Grensgevallen’ zet jongeren aan om hier over na te denken en 
van gedachten te wisselen.  Twee acteurs schotelen de jongeren een verhaal met herkenbare, 
recht uit het leven gegrepen situaties voor. Aan hen om aan te geven waar de grenzen intact 
blijven en waar ze sneuvelen. 

We realiseerden het project met inhoudelijke ondersteuning van het Vlaams expertisecentrum voor 
Seksuele Gezondheid ‘Sensoa’ (www.sensoa.be).

‘Grensgevallen’ bestaat uit tien korte scènes die diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag 
aanspelen: groepsdruk, privacy, aanranding, twijfels bij je ‘eerste keer’, praten over seks,… Het 
zijn maar enkele thema’s die aan bod komen. 

Nadien krijgen de jongeren meerkeuzevragen voorgeschoteld die peilen naar hun standpunt. Ze 
beantwoorden deze met hun gsm. Via live gegenereerde statistieken krijgen ze onmiddellijk de 
mening van de hele zaal te zien. 

De scènes variëren van humoristisch tot dramatisch. Heldere kleuren, genuanceerd spel en 
contact maken met je publiek en tegenspeler zijn cruciaal. 

Meer info op https://www.okontreir.be/grensgevallen/ 

Over Theater O’Kontreir:

Theater O’Kontreir maakt voorstellingen op maat gemaakt van jongeren die meestal niet vertrouwd 
zijn met theater en heel diverse achtergronden hebben. Onze voorstellingen zijn to the point, 
confronterend en belichten de thematiek uit zo veel mogelijk invalshoeken. Een focus op tekst, 
humor en een heel directe speelstijl die jongeren maximaal betrekt, maken deel uit van de huisstijl. 
Neem zeker eens een kijkje op www.okontreir.be voor meer info en enkele videofragmenten.

Profiel:

We zoeken een mannelijke acteur tussen 25 en 40 jaar met acteeropleiding of aantoonbare 
ervaring in professioneel theater. Affiniteit of ervaring met (theater voor) jongeren zijn een pluspunt. 
Je speelt samen met één actrice. 

We werken je in in een bestaande voorstelling. Dat wil zeggen dat zowel de regisseur als je 
tegenspeler de voorstelling erg goed kennen en er efficiënt gerepeteerd kan worden. Tegelijk willen 
we geen exacte kopie maken van de bestaande voorstelling. We zien jouw eigenheid als speler als 
een waardevolle aanvulling voor onze productie. 

http://www.sensoa.be
https://www.okontreir.be/grensgevallen/
http://www.okontreir.be


Timing: 
 
Om geselecteerd te kunnen worden, is het absoluut noodzakelijk dat je beschikbaar bent op 
volgende momenten:

Auditie: 20/01, uur in overleg te bepalen

Repetities: 5 dagen tussen 20/01 en 8/02 in onderling overleg te bepalen

Geplande voorstellingen: 8/02, 10/02, 9/03, 11/03, 14/03, 15/03, 29/03, 31/03, 1/04, 28/04, 05/05 
Momenteel zijn we nog op zoek naar een datum met diverse klanten voor nog een 5-tal 
voorstellingen. 

Nieuwe boekingen: owv de corona situatie merken we dat scholen erg laat boeken. Het is dus 
belangrijk dat je ook buiten deze data nog voldoende vrije momenten hebt om extra voorstellingen 
te kunnen plannen. Alle voorstellingen gaan door op schooldagen en tijdens de schooluren. 

De productie blijft sowieso nog meerdere jaren lopen. In ‘niet-corona omstandigheden’ spelen we 
deze voorstelling gemiddeld 30 à 40 keer per schooljaar. We zijn dus op zoek naar een duurzaam 
engagement. 

Vergoeding:

Voor de repetities worden enkel onkosten vergoed. Nadien is de bruto basisvergoeding 250 euro 
per voorstelling. Indien de klant korting krijgt op de uitkoopsom, wordt die in overleg procentueel 
doorgerekend. Uitbetaling gebeurt op factuur of via een SBK. 

Indien voorstellingen niet kunnen doorgaan owv overheidsmaatregelen ivm Corona, zoeken we in 
overleg met jou en de klant naar een nieuwe datum.

Interesse?

Stuur dan ten laatste op 18 januari je CV met foto en motivatiebrief naar Mattias De Paep, 
mattias@okontreir.be. Check voordien de hierboven vermelde data en laat ons weten of je zeker 
beschikbaar bent. 

Indien we je selecteren, krijg je van ons een kort tekstfragment voor een auditie op 20 januari in 
Antwerpen.

Alvast bedankt voor je interesse. We hopen van je te horen!

mailto:mattias@okontreir.be

