
Theater en Filmhuis Dakota is voor iedereen. We zijn een afspiegeling 
van de samenleving en bedienen dverse mensen in Escamp met ieder 
een eigen verhaal, ambitie, uitdaging en verlangen. 

Door ruimte te bieden aan deze diversiteit is Theater Dakota van bete-
kenis voor al haar buurtbewoners. Door een verscheidenheid in cul-
turele activiteiten, kunstuitingen, diverse werknemers en verschillende 
samenwerkingspartners zorgen we voor een toegankelijke, gastvrije 
organisatie waar iedereen zich gezien, gehoord en welkom voelt.

DAKOTA ZOEKT
Programmamaker Volwassenen en Senioren

DAKOTA MAAKT ESCAMP GELUKKIGER

THEATER EN FILMHUIS DAKOTA



Jij bent verantwoordelijk voor de volwassen programmering en de spe-
ciale seniorenlijn die Dakota aan het ontwikkelen is. Als programma-
maker volwassenen en senioren haal je de vraag naar programmering 
actief op in de wijken rondom Dakota en vormt samen met het hele 
programma team aanbod wat past bij de vragen uit de wijk. 

Na samen met de directeur en het programmateam de programmering 
vast te hebben gesteld ga je de programmering realiseren. Je boekt de 
voorstellingen en zorgt naast de reguliere programmering voor pro-
gramma’s waar senioren actief bij betrokken worden. 

Samen met de programmamaker Jeugd/Jongeren ben je verantwoor-
delijk voor de filmprogrammering van Dakota. 

“Programma maken houdt bij Dakota niet 
op bij de theater- en filmzaal. Het hele jaar 
door bruist Dakota ook in onze Artlabs, op 

het plein, voor het pand en in de wijken 
rondom Dakota. De komende jaren gaan we 

steeds dieper de wijken van Escamp in.”

WAT GA JIJ DOEN?
Maarten Bakker, Directeur Dakota



Vraag ophalen in het stadsdeel door het 
activeren en continueren van 

Meedenkgroepen;

Opbouwen en onderhouden van het netwerk 
rondom volwassen- en 

seniorenprogrammeringen;

WAT WORDEN JOUW TAKEN

Programmavoorstellen doen binnen het 
programma-overleg en samen met directeur 
en programmateam programma vaststellen;

Vastgestelde programma’s realiseren (o.a. 
boeken en plannen voorstellingen en films); 

Sparringpartner zijn voor de 
marketingcollega’ s om aandacht voor de 

programma’s te creëren;

Administratie voeren rondom geboekte 
voorstellingen en programma’s.

PROGRAMMA

NETWERK

PROMOTIE



• Je hebt een groot hart voor kunst en cultuur en vindt het belangrijk 
dat dit toegankelijk is voor iedereen;

• Je hebt meerdere jaren werkervaring, het liefst in de culturele sector 
(al is dit niet noodzakelijk);

• Je hebt een eigen visie op theater en film;
• Je weet vragen en behoeftes uit de wijk om te zetten in program-

ma’s;
• Je kan goed contact leggen met nieuwe mensen;
• Je draait je hand niet om voor het zorgvuldig administreren van 

geboekte programma’s, planningen en financiële afspraken;
• Je komt uit Den Haag en het liefst zelfs uit Escamp;
• Je kan goed communiceren met collega’s en bent een echte team-

player.
• Jij bent natuurlijk het schaap met de vijf poten ;-)

WIE BEN JIJ?

WAT BIEDEN WIJ
• Een plek in een zeer gedreven, gezellig, divers, creatief en ambi-

tieus team;
• Een functie voor 4 dagen per week (0,8 FTE op basis van een 

38-urige werkweek);
• Inschaling naar schaal 7 CAO Nederlandse Podia (€2682,50 tot 

max € 3129,64 op fulltime basis) inschaling naar ervaring;
• Alle voorstellingen en films bij Dakota gratis te bezoeken;
• De mogelijkheid je te ontwikkelen en impact te maken. 

REAGEREN EN PROCESPROCEDURE
Reageren? Stuur voor 15 april een motivatiebrief of video samen 
met CV naar: sollicitatie@theaterdakota.nl  

Informatie over deze vacature is in te winnen bij Maarten Bakker: 
maarten@theaterdakota.nl – 06-54983066

Selectiegesprekken zijn op 20 en 26 april, 
graag deze data vrijhouden in je agenda.

We kijken uit naar je sollicitatie, ongeacht je 
gender, culturele achtergrond, leeftijd, van 
wie je houdt of wat je gelooft.


