
 

 
AUDITIE Oortwolk  

 
Wanneer: zaterdag 28 januari 2023 
Voor wie: Een fysieke acteur of mimer (M) die ook sociaal-emotionele vaardigheden 
in huis heeft (ivm na programma) en die affiniteit heeft met de doelgroep (4+) en het 
onderwerp. 
Voor: de nieuwe voorstelling Wonen in wol 
Waar: Pand-P Eindhoven 
Repetitieperiode: mei/juni 2023 (2 tot 3 dagen per week, in overleg) In Tilburg en 
Eindhoven. 
Speelperiode: vanaf juni doorlopend in het nieuwe schooljaar (dagen in overleg), 
met name in schooljaar 24/25 
Vergoeding: zzp op basis van CAOtheater 
 
Oortwolk maakt onbevangen en levendig jeugdtheater voor álle kinderen. (En de 
volwassenen om hen heen.) En kiept onze binnenwereld naar buiten, om samen al 
die emoties eens goed te bekijken. Hoe mooi of hoe lelijk ook, alles mag gezien 
worden, want het hoort er allemaal bij. De voorstellingen van Oortwolk gaan over 
figuren die zich een route door al hun emoties heen worstelen en telkens weer in 
absurde, maar voor het jonge publiek, toch zo herkenbare situaties belanden. 
Oortwolk streeft haar publiek uit te rusten met een kompas dat altijd naar het 
waarachtige wijst. 

 
• Oortwolk is een nieuw Eindhovens jeugdtheatergezelschap dat in 2021 

opgericht is door artistiek leider Suzanne van der Horst, theatermaker, 
schrijver en actrice.  

• Oortwolk is gevestigd in Eindhoven en ontvangt van zowel de stad als van de 
provincie Noord-Brabant tweejarige subsidie voor ‘23/’24. 

• We onderschrijven de Fair Practice Code, Code Diversiteit & Inclusie en de 
Governance Code Cultuur.  

• Bij iedere voorstelling wordt ook een na-programma en educatiemateriaal 
gemaakt. Soms in de vorm van een mini-workshop en soms in de vorm van 
een stukje meespelen uit voorstelling. 

• Oortwolk is als jeugdtheatergezelschap opgenomen door impresariaat Buro 
Bannink.  

 
Wonen in wol 4+ 
Wonen in wol wordt een beeldende en poëtische kleutervoorstelling (groepen 1 en 
2) geïnspireerd op het kinderboek Vol met Wol van Mac Barnett en Jon Klassen 
(Ploegsma). En gaat over Iggy en haar hondje Mars. Iggy is dol op breien en zou het 
liefst wonen in wol, maar dan zou ze de enige zijn die dat doet. Wonen in wol is een 
pleidooi voor ongetemd plezier, dat de kaders van wat normaal wordt gevonden, 
oprekt.  
De voorstelling en het na-programma zal Suzanne -in samenwerking met de acteurs 
naar aanleiding van improvisaties en teksten (door Suzanne) - maken. Als acteur of 
mimer speel je samen met Tilburgse performer Tegest Pecht Guido.  
 
 



 

Behoorlijk boos en De Wildernis 
De eerste twee voorstellingen, Behoorlijk boos (6+) en De Wildernis (8+), toeren 
momenteel door het land. De voorstellingen van Oortwolk spelen zowel in het 
theater, op festivals en op de basisscholen zelf. 
 
Wil je auditie komen doen? 
Mail dan je cv en een korte motivatie vóór 14 januari 2023 naar 
suzanne@theateroortwolk.nl. 
Je hoort zo spoedig mogelijk of je auditie mag komen doen, op welk tijdstip dit is en 
hoe je je kunt voorbereiden. Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet 
langer bewaard dan nodig. 
Voor vragen rondom de vacature, mail naar info@theateroortwolk.nl of bel Suzanne 
0626072404 Meer info over ons gezelschap vind je op www.theateroortwolk.nl  
 


