
 

 

Abattoir Fermé zoekt  

vrijwilligers/stagiairs communicatie- en publieksmedewerkers  

voor het theaterspektakel Colossus i.s.m. NONA en Cultuurcentrum Mechelen 

 

Twee jaar geleden werd het legendarische Apocalypso gemaakt, een totaalspektakel waarin Abattoir Fermé 
samen met NONA en het Cultuurcentrum Mechelen het einde van de wereld vierde tijdens een bonte, 
Breugeliaanse revue vol topacteurs, surrealisme, burleske acts, geweldige muzikanten, modderworstelaars, 
zingende krokodillen in tirolertenue, wulpse majoretten en veel, heel veel anderen...  
Een vervolg - of eerder: een nieuw totaalspektakel en massaonderneming - kon en mocht dan ook niet 
uitblijven.... Net als zijn voorganger belooft Colossus een waanzinnig en avondvullend eindejaars-spektakel 
te worden!  
 

Takenpakket: 

Als communicatie- en publieksmedewerker bij onze collega’s van Kunstencentrum NONA maak je tijdens de 
pre-productie en tijdens de voorstellingenreeks van Colossus deel uit van het communicatieteam. Je bent de 
ogen, oren en vooral aanstekelijke mond van deze unieke creatie. Je helpt de communicatie-
verantwoordelijke van NONA om Colossus op een originele en inhoudelijke manier op de kaart te zetten, om 
deze productie te promoten, te communiceren en het publiek op adequate wijze aan te trekken, te 
begeleiden en te ontvangen. Je helpt actief mee bij de opstelling en uitvoering van het pers- en 
promotieplan, het zoeken van sponsoring en maximaliseren van het publieksbereik in Mechelen en 
Vlaanderen.  
Tijdens de voorstellingenreeks neem je een actieve rol op om de voorstelling elke avond mee te realiseren, 
je doelgericht in te zetten bij de verspreiding van promotiemateriaal, enthousiasmeren via social media en 
overige promotionele acties. Verwacht je aan een intensieve ervaring met een hechte ploeg, uiteenlopende 
taken en een boeiend leerproces. 
 
Periode: 
 
Pre-productie: vanaf 13 oktober tot en met 3 december 2014 
Voorstellingenreeks: 3 december tot en met 23 december 2014 

 
Profiel: 

Audiovisuele media, cultuurmanagement, communicatiewetenschappen, marketing, journalistiek, 
redactionele ervaringen, copywriting, ... : niet zozeer je achtergrond, als wel je voeling met film en/of theater 
en oog voor de praktische realisatie ervan zijn belangrijk. 
Je bent bereid tot een flexibel uurrooster en je hebt affiniteit met het werk van Abattoir Fermé. Je bent een 
teamspeler, maar je kan ook zelfstandig werken. Je bent vindingrijk, enthousiast, communicatief, 
stressbestendig, stipt, nauwkeurig en – preferabel – in het bezit van een rijbewijs B.  
 
Wij bieden: 

...de kans om onmisbare praktijkervaring op te doen tijdens de creatie van een bijzonder project, in een 
boeiende en artistiek dynamische omgeving.  
 
Interesse? Mail je motivatie, foto en CV naar info@abattoirferme.be 


