
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
There's no business like show business! 
STICHTING BOV ZOEKT REGISSEUR/ARTISTIEK LEIDER  
 
Dit zijn wij  
Stichting BOV is een musicalgezelschap dat jaarlijks met veel succes op het hoogste amateurniveau 
een tot de verbeelding sprekende musical brengt. De BOV heeft de afgelopen jaren vier keer op rij de 
Amateur Musical Award voor ‘Beste musical’ gewonnen. Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat vraagt 
om talent, zowel op het podium en achter de coulissen.  De BOV is bovenal een vereniging waarin we 
met passie en plezier onze hobby uitoefenen. Wat betreft de BOV dé voorwaarden voor succes!   

De regisseur vormt samen met de muzikaal leider en de choreograaf de basis van het artistiek team. 
Tevens heeft de regisseur de artistieke eindverantwoordelijkheid over de gehele productie.  
Vanwege Covid-19 hebben we onze productie Oliver! tot twee keer toe moeten uitstellen.. Oliver! 
staat nu gepland voor april 2022. Dit zal dan ook jouw eerste productie worden om te regisseren.  

Jij bent 

 direct beschikbaar om de komende, al vaststaande productie voor te bereiden 

 een verenigingsmens met affiniteit met de BOV  

 een teamplayer; zowel met de leden als met het artistiek team  

 iemand die functioneert op het hoogste amateurniveau op het gebied van musical 

 iemand die anderen op hun eigen niveau enthousiasmeert 

 bij voorkeur woonachtig in de regio Bergen op Zoom en omstreken 

 iemand die bereid is een commitment aan te gaan voor de langere termijn  

 iemand die het geen probleem vindt om medewerking te verlenen aan publicitaire of 
promotionele activiteiten 

 
Dit zijn jouw verantwoordelijkheden 

 Regisseren van de gekozen musical en de eindverantwoordelijkheid voor de musical dragen 

 Nastreven van een optimaal artistiek resultaat binnen de context van de vereniging en in 
relatie tot de andere disciplines van het artistiek team 

 Opstellen van een repetitieplanning, in samenspraak met het artistiek team en het 
productieteam 

 Afnemen van audities en casting van de musical, in samenspraak met het artistiek team 

 Zorgdragen voor voldoende activiteiten voor de cast op het toneel en tijdens de repetities en 
zo nodig extra groepswerk in een productie creëren 

 Leveren van input voor het toneelbeeld qua decor, kleding, licht en geluidsplan 

 Regelmatig overleg met andere disciplines (kleding, decor, techniek, productie etc) 

 Ondersteunen en adviseren bij keuze musical voor volgende seizoen  
 

Dit is jouw beschikbaarheid  

 De maandagavonden (20-22.30 uur) en zaterdagochtenden (10-13 uur) en in de toekomst op 
woensdagavond 20.00-22.30 uur. 

 Flexibel beschikbaar op extra dagen voor productieoverleg,  audities, extra repetities en vanaf 
de voorjaarsvakantie op zaterdagen en zondagen 

 in de 3e en 2e week voor Pasen elke avond beschikbaar voor de generale repetities en de 
voorstellingen. Indien gewenst kan ook jouw aanwezigheid ook overdag nodig zijn. 

 
 
 
 



 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Functie-eisen 

 Opleiding Docent Theater of vergelijkbare richting volgend en/of afgerond of voldoende 
aantoonbare ervaring. 

 Jij bent in staat om een positieve leiderschapsfunctie aan te nemen 

 Jij hebt een eigen visie op muziektheater en ziet een uitdaging in het werken met amateurs.  

 Jij weet amateurspelers te motiveren om hen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen  

 Jij beschikt over een open werkhouding en kan goed samenwerken met andere disciplines 

 Jij bent in staat om de juiste balans tussen hard werken en het verenigingsgevoel te bewaken 

 Jij hebt affiniteit en ervaring met musicals / muziektheater 
 

Vergoedingen 
 Stichting BOV keert een projectvergoeding uit. 
 
Jouw reactie  
Stuur jouw reactie (CV en motivatie) voor 21 mei 2021 naar ilse@stichtingbov.nl o.v.v. sollicitatie 
regisseur/artistiek leider. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met onze 
voorzitter Rob van den Aarsen 06-46260968 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


