
 
Toneelhuis 
vacature  
 

Stagiair(e) regie-assistentie  
 

 
Toneelhuis, het grootste stadstheater van Vlaanderen, is een huis van verschil, een 
ontmoetingsplaats voor eigenzinnige kunstenaars, artistieke disciplines en diverse publieken. In 
de historische Bourlaschouwburg in het centrum van Antwerpen biedt Toneelhuis onderdak 
aan heel verschillende theatermakers die eigentijds en innovatief werk maken met een 
internationale uitstraling. Hun artistieke verscheidenheid is een afspiegeling van de veelheid 
aan posities die onze tijd en onze samenleving kenmerkt. De Toneelhuis makers creëren hun 
voorstellingen voor de Bourla, voor specifieke locaties en voor theaters in binnen- en 
buitenland. Artistiek directeur Guy Cassiers maakt met Olympique Dramatique, Benjamin 
Verdonck, FC Bergman en Mokhallad Rasem de kern uit van Toneelhuis. In 2017 lanceerde Guy 
Cassiers P.U.L.S., een project dat jonge makers op eigen tempo laat doorgroeien naar de grote 
scène: Timeau De Keyser, Hannah De Meyer, Lisaboa Houbrechts en Bosse Provoost.  
 
Ter versterking van de regie-assistente zoekt Toneelhuis een stagiair(e) regie-assistentie 
voor de periode(s): 
Angels in America: 2 september  t.e.m. 7 november 2019 
Of 
Teresias: 2 maart t.e.m. 27 maart 2020 en van 2 mei t.e.m. 15 mei 2020 
Antigone: 30 maart t.e.m. 30 april 2020 

 
Profiel stagiair(e) regie-assistentie.  
Als regieassistent speel je niet alleen een belangrijke rol in het repetitieproces en bij de 
uitvoeringen, je bent ook dé schakel tussen het  artistieke team en de afdelingen van het huis die 
bij de productie betrokken zijn. 
 
Taken: 

● De repetities bijwonen, soms ook tekstrepetities (=tekst afvragen bij  acteurs) 
● Scène klaarzetten 
● Tekstbrochure of script aanpassen: dramaturgische indeling per scène maken, overzicht 

personages per bedrijf + bijzonderheden (tijd, plaats, kenmerken) eindresultaat 
definitief. 

● Lijsten maken: rekwisieten, scène-tekeningen, ticket lijsten voor acteurs, technici en 
medewerkers. 

● Draaiboek / Logboek 
● wekelijkse repetitie-planningen en productie-vergaderingen  



Competenties en jobvereisten: 
● Je hebt een hart  voor en een goede kennis van de podiumkunsten. 
● Je hebt een grote affiniteit met het werk van de Toneelhuismakers. 
● Je bent zeer communicatief. 
● Je hebt organisatorisch talent, inlevingsvermogen en zin voor samenwerken. 
● Je neemt  initiatief en bent besluitvaardig. 
● Je bent flexibel inzetbaar. 
● Je kan zelfstandig werken én bent tegelijk een uitgesproken teamplayer. 

 
Wat biedt Toneelhuis: 

● Een uitdagende stage met veel autonomie binnen een dynamische, diverse en 
toonaangevende culturele organisatie. 

 
Start: 2 september 2019 of 2 maart 2019 
 
Interesse? Stuur je motivatiebrief en CV vòòr 30 juni 2019 naar laure.dewinde@toneelhuis.be            
of naar Toneelhuis, t.a.v Laure De Winde, Orgelstraat 7, 2000 Antwerpen.  
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