
 

 

VACATURE TECHNIEKVRIJWILLIGER 

Nu de theaters weer volledig open mogen, staan er heel veel mooie voorstellingen bij het 
HOFtheater op het programma. Om deze voorstellingen te kunnen realiseren is het HOFtheater op 
zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de techniek.     
 

Over het HOFtheater 
Het HOFtheater in Raalte is een culturele organisatie in het hart van Salland. Het theater 
programmeert jaarlijks zo’n 75 voorstellingen in de zaal van ca. 300 stoelen. Daarnaast verhuurt 
HOFtheater haar expertise en faciliteiten aan verenigingen, bedrijven en organisaties en houdt het 
theater zich bezig met cultuureducatie en advies aan het culturele veld.  
 
Het HOFtheater wordt aangestuurd door een klein team van enthousiaste professionals, maar wordt 
verder volledig gerund door vrijwilligers. Zij zorgen voor de gastvrije ontvangst en begeleiding van 
alle bezoekers en artiesten, maar ook voor de op- en afbouw van voorstellingen. 
 

Techniekvrijwilliger bij het HOFtheater 
Als technicus ondersteun je samen met je collega’s de bezoekende crew van de artiest bij het 
opbouwen, draaien en afbreken van een voorstelling. Iedere technicus is BHV-er en krijgt hierin 
jaarlijks training. 
 

Hoe ziet een dag eruit bij de techniek van het HOFtheater 
 Je wordt aangestuurd door de eigen captain en de leidinggevende van de gasttechniek. 

 Je helpt het bezoekende gezelschap met het uitladen van de wagens. 

 Voor de voorstelling overleg je samen met de captain wat de taken zijn tijdens de voorstelling, 
bijvoorbeeld helpen in de coulissen of toezichthouden in de zaal. 

 Soms bedien je tijdens de voorstelling de lichtcomputer of de geluidstafel. 

 Na de voorstelling help je met het afbreken en laden van de wagens 

 Je ruimt het eigen materiaal van het theater op, op de daarvoor bestemde plek. 

 Als alles is opgeruimd klets je in de foyer gezellig na met je collega’s onder het genot van een 
drankje.  
 

Heb jij passie voor theater, licht en/of geluid? En steek je graag je handen uit je mouwen? Word dan 
vrijwilliger bij het HOFtheater in de techniekgroep! Kennis van de lichtcomputer of de geluidstafel is 
niet noodzakelijk. Heb je interesse of wil je meer weten, stuur dan een e-mail naar 
techniek@hoftheater.nl.  

mailto:techniek@hoftheater.nl

