HNTdeMotor is dé beweging binnen Het Nationale Theater voor en door jongeren die vooruit willen.
Vijf jongeren uit Den Haag houden deze motor draaiend. Bij ons kan je jezelf uiten en je talenten
ontwikkelen. Wij geloven in de kracht van jong zijn. We zorgen voor een nieuw geluid en gaan niks
uit de weg. Gedurende het jaar organiseert HNTdeMotor evenementen rondom de programmering
van Het Nationale Theater. Van theatrale trips en beatbox battles, tot muzikale masterclasses.
Bedenk het en het bestaat. We verbinden de thema’s uit voorstelling aan wat er speelt op school, op
straat, in het leven of in de wereld. Voor seizoen 21-22 zijn we opzoek naar:

Uitgesproken jongeren voor HNTdeMotor (betaald)
Wat ga je doen:
- Wij zetten de deuren open en jij bepaalt de route. Je leert Het Nationale Theater door en
door kennen, zet de boel op stelten, stelt vragen en durft het compleet anders te doen.
- Je organiseert in een seizoen vijf evenementen/programma’s/happenings, geïnspireerd op
de thema’s van onze (geprogrammeerde) voorstellingen. Je bedenkt het en maakt het van
begin tot eind.
- Je werkt samen in een team met 4 anderen.
- Je werkt 4 uur per week, waarvan 2 uur per week op donderdagmiddag van 16:00 tot 18:00
uur en 2 uur flexibel in te delen.
- En die uren krijg je uitbetaald op je rekening, volgens de CAO Theater en Dans.
Wat we zoeken:
- Creatieve, moedige, brutale verbinders, die de motor laten rijden. Een warm, kloppend hart
voor theater komt je daarbij goed van pas.
- Jongeren tussen de 15 en 22.
- Je vindt Het Nationale Theater, de wereld en theater te gek!
- Je kan vanuit inhoud en thematiek de verbinding leggen met de leefwereld van
leeftijdsgenoten en weet hoe ze te bereiken en aan te spreken.
- Je bent een expert op gebied van film, Instagram, Facebook, TikTok, Photoshop, videoediting, evenementen organiseren, planningen maken, overzicht maken/houden, netwerken,
samenwerken of op een ander gebied.
Kom jij ons team versterken en wil je direct aan de slag? Mooi! Op donderdag 10 juni organiseren we
een werksessie van 18.30u tot 21.00u waarin we samen aan de slag gaan. Solliciteren doe je als
volgt. Maak een korte video van max 2 min. waarin je vertelt:
1. Wie je bent en wat je doet.
2. Waar jij inspiratie uit haalt als je bij ons komt maken.
3. Wat jij toevoegt aan het team. Waar ben jij expert in.
Stuur dit filmpje vóór dinsdag 8 juni naar daandegroot@hnt.nl of via Instagram @hntdemotor.
Als je wordt aangenomen bij HNTdeMotor, loop je mee met het Pride Evenement op 25 juni. Jouw
werk begint in het volgende seizoen (’21-’22). Let op! Komen de data helemaal niet uit vanwege je
examens, laat dit dan even aan ons weten. Dan zoeken we, indien nodig, naar een ander
sollicitatiemoment.

