
Abattoir Fermé zoekt vrijwilligers en stagiairs  

productie-assistentie voor het seizoen 2014-2015 

 

Najaar 2014: 

 
Twee jaar geleden werd het legendarische Apocalypso gemaakt, een totaalspektakel waarin Abattoir 
Fermé 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!  
 
Timing Colossus: 
Globale periode: eind augustus tot eind december.  
Exacte data in onderling overleg. 

 

Voorjaar 2015: 

 
In 2015 zal het precies 150 jaar geleden zijn dat Lewis Carroll’s wereldberoemde Alice in Wonderland 
voor het eerst werd uitgegeven. Kinderen blijven gefascineerd door de absurditeit en vreemde figuren, 
en ook voor volwassenen is het boek nog steeds een schattenkamer. Regisseur Stef Lernous is een 
Lewis Carroll-aficionado – Alice in Wonderland is het eerste boek dat hij als twaalfjarige met z’n eerste 
zakgeld kocht. Het liet een onuitwisbare indruk na en een adaptatie van Alice stond dan ook al langer 
op het to do-lijstje van Abattoir Fermé. De 150ste verjaardag van het boek is voor het gezelschap dan 
ook de gedroomde gelegenheid voor de creatie van deze Alice-theaterproductie voor volwassenen. 

 
Timing Alice in Wonderland: 
Februari 2015 tot begin mei 2015 
Exacte data in onderling overleg. 

 

Takenpakket: 

Als productie-assistent ben je tijdens de preproductie van Colossus of Alice in Wonderland nauw 
betrokken bij de creatie. Je helpt de productieleider om de visie van Abattoir Fermé te realiseren en 
om het proces organisatorisch in goede banen te leiden. Rekwisieten en kostuums opsnorren, 
sponsoring zoeken, research, problemen oplossen, productie-administratie enz.  
Tijdens de voorstellingenreeks van Colossus neem je een actieve rol op om de voorstelling elke avond 
mee te realiseren. Verwacht je aan een intensieve ervaring met een hechte ploeg, uiteenlopende 
taken en een artistiek boeiend leerproces. 
 
Profiel: 

Audiovisuele assistentie, podiumassistentie, theaterwetenschap, cultuurmanagement, ...: 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, 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  


