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Wij zijn Het Nationale Theater. We nodigen je graag uit om voorstellingen te komen kijken. Om 
bij ons inspiratie op te doen, vrienden te ontmoeten en verhalen te horen die je raken. Om voor 
een voorstelling samen te eten. Om met ons en met elkaar in gesprek te gaan, na te praten en 
ideeën uit te wisselen.  
We zijn het grootste reizende toneelgezelschap van Nederland. We maken voorstellingen die je 
kijk op de wereld vergroten. Voorstellingen om je in thuis te voelen. We bewerken klassieke 
stukken en maken nieuwe stukken over onderwerpen van nu. We vertellen verhalen die we 
vinden op straat in de wijken van Den Haag of reizend door het land. Alle verschillende 
stemmen die we horen, brengen we op het podium van onze eigen theaters en van die in het 
land.  
Den Haag is onze thuisstad. In onze theaters; de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui 
en Zaal 3, is geen avond hetzelfde. Je ziet bij ons beginnende theatermakers en de 
allergrootsten van het land. We veranderen onze theaters in een radiostudio, een danszaal of 
een festivalterrein. We gaan in gesprek met wijkbewoners en lokale helden. En we zijn steeds 
op zoek naar de betekenis van het theater voor vandaag en voor de toekomst. 
 
 

Vorm jij samen met 4 anderen HNTdeMotor 
4 uur per week  

 
We zijn het gloednieuwe HNTdeMotor gestart: onze nieuwe beweging voor jongeren. Die 
motor gaat dingen in gang zetten. Hij zorgt voor brandstof en een nieuw geluid. Van theatrale 
trips en beatbox battles, tot muzikale masterclasses. Bedenk het en het bestaat. Alleen moet 
die motor nog bestuurd worden en daarom zoeken we jou.  
 
Wij zetten de deuren open en jij bepaalt de route. Je leert Het Nationale Theater door en door 
kennen, zet hier de boel op stelten, stelt vragen en durft het compleet anders te doen.  
 
We zoeken creatieve, moedige, brutale verbinders die de motor gaan laten rijden. Een warm, 
kloppend hart voor theater komt daarbij goed van pas. Samen met 4 anderen vorm jij 
HNTdeMotor. En je krijgt er nog voor betaald ook. 
 
Wat houdt het precies in? 

- Je organiseert in een seizoen 5 evenementen/programma’s geïnspireerd door onze 
voorstellingen 

- Je werkt samen in een team met 4 anderen 
- Je bent tussen de 15 en 22 
- Je werkt 4 uur per week, waarvan: 

o 2 uur per week op dinsdagmiddag van 16:00 tot 18:00 uur 
o 2 uur flexibel in te delen 

- En dat krijg je uitbetaald op je rekening, volgens de CAO Theater en Dans. 
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Geïnteresseerd? 
Zo solliciteer je: 

- Maak een korte video van 5 minuten; 
- Vertel hierin iets over jezelf; 
- Geef 3 redenen waarom we jou moeten hebben voor HNTdeMotor.  

Mail je video uiterlijk tot en met 20 november 2019 naar charlievielvoye@hnt.nl. 
Meer informatie over de functie kun je opvragen bij Charlie Vielvoye. 
 
Heb jij ons overtuigd? Dan ontmoeten we elkaar graag face-to-face op 28 of 29 november 
2019. We starten met HNTdeMotor in de tweede week van december.  

Voor een nationaal podium dat zich midden in één van de vier grote steden bevindt, is het 
vanzelfsprekend dat naast onze producties en programmering, ook onze organisatie recht doet 
aan de bevolkingssamenstelling van Den Haag. Wij streven daarom naar een 
medewerkersbestand dat de diversiteit van de maatschappij weerspiegeld: jong en oud, arm en 
rijk, hoger- en lager opgeleid, met diverse culturele achtergronden. Uiteraard hanteren we de 
Code culturele diversiteit. 


