
 
 

Toneelproductie GETEKEND 
over STUDENTEN tijdens WO II is op zoek naar  

JOU! 
 

VACATURE PRODUCTIETEAM (M/V) 
 
Vind jij het belangrijk dat sommige verhalen moeten worden doorverteld? Wil jij 

een aantal maanden onderdeel zijn van iets dat groter is dan jezelf? Heb je zin 

om veel nieuwe vrienden te maken en mee te werken aan een bijzondere 

productie tijdens de 100 years Wageningen University & Research viering? Lees 

dan vooral verder. Voor alle anderen, bedankt voor je aandacht, en graag tot een 

volgende keer.  

 

Stel, je bent student en je land is op gewelddadige wijze bezet. En omdat andere 

studenten een aanslag plegen op de bezetter, wordt besloten dat je pas door mag 

studeren als jij – en al je vrienden – zich loyaal verklaren aan de bezetter. Doe je 

dat niet dan wordt je tewerkgesteld of worden je ouders opgepakt. Je hebt drie 

weken de tijd om te beslissen en niemand weet hoe lang de oorlog gaat duren. 

 

Wat doe je? 

 

Ga je in tegen je geweten en teken je de verklaring zodat je door kunt studeren en 

je je studie af kunt maken? Of recht je je morele rug en weiger je te tekenen, met 

alle risico’s van dien? En laat je jouw beslissing eigenlijk afhangen van je vrienden?  

 

Voor deze morele keuzes staan de studenten in de toneelproductie GETEKEND. In 

dit epische en multimediale theaterspektakel wordt het verhaal verteld van een 

groep vrienden die in 1943 voor de belangrijkste beslissing van hun leven komen te 

staan: tekenen ze als student de befaamde loyaliteitsverklaring aan de bezetter?  

 

Gaat het de studenten lukken om in het geweld van alle morele dilemma’s trouw  

te blijven aan hun idealen en elkaar? Eén ding is zeker, het leven van de studenten 

zal door deze gebeurtenis voor altijd veranderen. 

 

Gebaseerd op het indrukwekkende boek Loyaliteit in Verdrukking en geïnspireerd 

op gesprekken met studenten van toen, brengen studenten van nu deze spannende 

geschiedenis opnieuw tot leven tijdens een meeslepende theatershow. Studenten 

spelen zij aan zij met vier professionele acteurs bekend van film en tv en worden 

aangevoerd door een professioneel kernteam. Studenten zorgen ook voor decor, 

zang, muziek, dans, figuratie en zijn daarnaast actief op vele andere gebieden. 

 

OM DIT ALLES IN GOEDE BANEN TE LEIDEN ZOEKEN WIJ ENTHOUSIASTE 

STUDENTEN VOOR ONS PRODUCTIETEAM. JA, WIJ ZOEKEN DUS NAAR JOU! 

 

Deze productie is in de eerste plaats van en voor studenten in Wageningen. 

Zonder jullie zal er geen Getekend Wageningen plaatsvinden. Daarom is jouw 

inzet van belang. Gedurende een aantal maanden werken we met elkaar toe naar 

vier voorstellingen in theater de Junushoff in Wageningen (publiek van 400 per 

avond).  

 

 PRODUCTIETEAM GETEKEND – alles wat JIJ moet weten! 

 

* Wat wordt er van je verwacht: 

Het productieteam verdeelt onderling de volgende taken: 



 
 

- Je bent de drijvende kracht en mede aanspreekpunt van de theaterproductie 

- Opzetten en begeleiden van audities 

- Logistieke en productionele planning 

- Promotie en zichtbaarheid (social media, youtube, ludieke acties, posters, etc.) 

- Ondersteuning en mede-organisatie randprogrammering 

- Financieel beheer en afrekening 

- Planning decorbouw 

 

* Wanneer wordt dit van je verwacht: 

- Je begint in oktober 2017. Jij en je productieteam komen eens in de 4 weken 

samen voor een vergadering. Hierbij zal ook een professionele productieleider 

aanwezig zijn. Tevens zul je in die fase contact hebben met regisseur en schrijver.  

- Vanaf februari 2018 starten de repetities en gaat ook de productiemachine op 

volle(re) toeren lopen. Je zult dan geleidelijk aan steeds vaker als team in functie 

zijn. April en mei zullen de drukste maanden worden. We spelen 6, 7, 8 en 9 mei. 

 

* Wat krijg je er voor terug: 

- 3 FOS maanden (Financiële Ondersteuning Student) voor de maanden februari-mei 

- Werken in een professioneel team aan een semiprofessionele theatervoorstelling 

- Werken onder leiding van en ondersteund door een professionele productieleider 

- C.V. builder: doe productionele en bestuurlijke ervaring op 

- Verantwoordelijkheid over een aanzienlijk budget  

- De mogelijkheid om andere studenten te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken 

- De unieke kans om deel uit te mogen maken van deze bijzondere theaterproductie! 

 

Productionele ervaring is geen vereiste, wel zoeken wij naar enthousiaste 

studenten die beschikken over organisatietalent, communicatieve vaardigheden en 

doorzettingsvermogen. 

 

WIL JIJ JE AANMELDEN? DOE DIT DAN VÓÓR 25 SEPT 2017. 

 

STUUR BIJ JE AANMELDING OOK 1] EEN KORTE INTRODUCTIE VAN JEZELF EN 

MOTIVATIE VAN MAX 1 A4 EN 2] GEEF AAN WAT JE FAVORIETE FILM / BOEK / 

TONEELSTUK / SERIE IS EN WAAROM (OOK MAX 1 A4). 

 

AANMELDINGEN KUN JE MAILEN NAAR getekendwageningen@gmail.com 

WIJ NEMEN DAN UITERLIJK 27 SEPT 2017 CONTACT MET JE OP. 

 

Wij zullen een selectie maken uit de binnengekomen aanmeldingen en een aantal 

van jullie op basis daarvan uitnodigen voor een gesprek op de campus op 

MAANDAG 2 OKTOBER 2017. Wij houden die dag rekening met jullie planning 

en zullen daarover nog contact opnemen. Heb je nog vragen, laat het ons dan ook 

weten via getekendwageningen@gmail.com. 

 

HARTELIJK DANK VOOR JE AANDACHT EN HOPELIJK TOT SNEL! 

TEAM GETEKEND 

mailto:getekendwageningen@gmail.com

