
Vacature 
Theater Ins Blau en Theater De Generator zoeken 
 
Communicatiemedewerker Gentrificatieproject FAT FESTIVAL LEIDEN 
 
 
Festival van het Andere Theater 
Theater Ins Blau en Theater De Generator organiseren iedere twee jaar het 
grensverleggende Leidse Festival van het Andere Theater (FAT). Het FAT infiltreert 
theater in de samenleving en verleidt de samenleving het theater in te gaan. Zowel 
publiek dat nog nooit een theater van binnen heeft gezien, als traditionele 
theaterbezoekers, krijgen nieuwe vormen van theater te zien. Met scherpe 
voorstellingen wordt de rand van theater aangeraakt en worden vaste rollen van plaats, 
publiek en productie losgelaten. De toeschouwer ontdekt bijzonder theater en 
uitdagende makers, terwijl haar blik op Leiden én de wereld wordt verbreed.  
Het festival vindt om het jaar plaats. In 2021 was de laatste editie. In 2022 start het 
festival met een nieuwe vorm, de artist in residence, om het contact met de 
maatschappij te versterken en het festival nog meer in te bedden. 
 

Artist in Residence Gentrificatie 
In 2022 heeft Festival van het Andere Theater een kunstenaar uitgenodigd voor een 
artist in residence in Leiden Noord. De kunstenaar gaat samen met de kwartiermaker 
van het festival 4 weken aan het werk in een van de wijken van Leiden Noord. Het 
uitgangspunt is de gentrificatie in deze wijken. Wij denken dat kunstenaars, van welke 
discipline dan ook, een belangrijke rol kunnen spelen bij het in hun kracht zetten van de 
mensen waar het om draait: de bewoners van de wijk. Deze residentie bestaat in de 
context van een duurzame betrokkenheid van het FAT Festival in Leiden Noord. Vanuit 
onderzoek en makers schap blijven we actief betrokken bij de initiatieven uit de buurt. 
Deze keer vanuit de vraag, wat de invloed van gentrificatie is op de bewoners. 
 
Functieomschrijving 
Ter ondersteuning van de kunstenaar en kwartiermaker zoeken we een allround 
communicatiemedewerker die vanaf begin april tot begin juli voor een aantal uur per 
week beschikbaar is. De communicatiemedewerker is verantwoordelijk voor het 
informeren van bewoners en organisaties in de wijk over de artist in residence, de 
bewoners te betrekken en de resultaten van de residence te communiceren naar 
relevante partijen. In de communicatie is de medewerker zich bewust van de dynamiek 
in de wijk, de communicatielijnen die er zijn en die juist ontbreken en weet hier goed op 
in te spelen. De artist in residence start op 5 juni 2022 in Leiden Noord. 
 
Wij vragen 

• Een initiatiefrijk, ondernemend en daadkrachtig organisatietalent met 
probleemoplossend vermogen. 

• Je hebt een creatieve en klantgerichte denkwijze 
• In staat om zowel strategisch als hands-on te acteren 



• Relevante HBO /WO opleiding. 
• Ervaring als allround Marketeer met zowel off- als online kanalen. 
• Beheersing relevante programma’s (wordpress, photoshop), sociale media en 

vlotte pen in Nederlands en Engels  
• Kennis/ervaring in de kunstensector is een pre. 
• ZZP-er/freelancer 
• Beschikbaar in april t/m juni 2022. 
• Open karakter, dat makkelijk contacten legt met bewoners in diverse wijken. 

 
Wat bieden wij? 
 

• Een uitdagende en gevarieerde opdracht die theater en maatschappij bij elkaar 
brengt 

• Grote uitbreiding van eigen netwerk op cultureel en maatschappelijk vlak 
• We zijn flexibel ten aanzien van werktijden.  

 

Omvang van de klus: 
Verwachting ongeveer 100 uur totaal tussen 1 april en 1 juli 2022. Uren zijn naar eigen 
inzicht in te zetten, maar dienen de dynamiek van het project dat op 5 juni start in de 
wijk te volgen. 

Ondersteuning van en afstemming met programmeurs Theater Ins Blau en Theater De 
Generator 

Interesse?: 
Voor informatie en sollicitaties kun je contact opnemen met Mirjam Hensgens via 071-
5144614 of mirjam@theaterinsblau.nl Solliciteren kan tot 12 februari 2021. 

Gesprekken vinden op 16 en 18 februari plaats. 


