
 

Gezocht: allereerste Directeur van Plezier van het land 

Theater aan Twater, het internationaal straattheater- en spektakelfestival dat op 17 en 18 juni 

2017 plaatsvindt aan de oevers van de Rupel in Boom en Willebroek, is op zoek naar ’s lands 

allereerste 

Directeur van plezier  

(m/v, van 6  t.em. 10 jaar) 

Tijdelijke functie 

Ervaring is … voor grote mensen. Diploma’s: haal je later wel. Of niet. 

Eigenschappen:  

Creatief, stressbestendig, communicatief, grote mate van zelfstandigheid. 

Wij bieden: marktconforme verloning, inclusief tijdelijke bedrijfswagen met chauffeur. 

Maaltijdcheques en drankjetons.  

Een onvergetelijk weekend.  

 

Onze Directeur van Plezier is voor twee dagen baas van het Kid’s Circus op Theater aan Twater op 

zaterdag 17 en 18 juni 2017. Hij of zij bepaalt mee de kindvriendelijkheid van het festival, de 

workshops, de acts enz. en dit uiteraard – zoals het een echte CEO betaamt – in functie van de 

budgetten van Theater aan Twater. Al onze acts zijn immers geschikt voor jong en oud, maar wij 

willen ons festival daarnaast volledig ‘Kid’s proof’ maken en dat zijn meer dan loze woorden voor ons.  

“Grote mensen bepalen meestal hoe kinderfestivals of –evenementen er moeten uitzien en dat is toch 

compleet tegenstrijdig aan elkaar”, zegt voorzitter Peter De Ridder. “Dit gaat dus effectief om veel 

meer dan een ceremoniële taak dus; het is een echt adviserende rol van iemand uit de doelgroep. 

Wat realistisch is, zullen we ook in de mate van het mogelijke proberen uit te voeren deze editie en de 



volgende jaren. Stelt onze Directeur van Plezier bijvoorbeeld een volwassenenhoek voor waar de 

kinderen hun ouders onder toezicht kunnen achterlaten in het ballenbad? Dan zullen we dat 

organiseren.”  

Uiteraard staat er een marktconforme verloning tegenover met bijkomend:  

- Officiële opening met speech op zaterdag 17 juni; 
 

- toegang tot Theater aan Twater 2017 op beide dagen met beide ouders en met drie 
vriendjes/leeftijdsgenoten, met recht op een eigen V!P-arrangement en behandeling, 
compleet met drank en snacks; 
 

- toegang tot de exclusieve persoonlijke meet ’n greet met Baba Yega op zondagavond 18 
juni (na het optreden van Baba Yega) tussen 20.45u en 21u in de VIP-lounge; 
 
+ een circusinitiatie voor 15 kinderen op een gelegenheid naar keuze (communiefeest, 
verjaardag, in de klas, barbecue, familiefeest), volgens de beschikbaarheid van de docenten 
die vzw Kaaimannen aanbiedt. 

 
Hoe solliciteren? 
 

- Laat jouw familie en vrienden de facebookpagina van Theater aan Twater liken 
 

- Maak een video van 1 minuut waarin je jezelf voorstelt als de ideale ‘Directeur van Plezier’ en 
stuur de video of de link ernaar door via kaaimannen@telenet.be 
 

- De acht meest originele video’s worden weerhouden en gepubliceerd op de facebookpagina 
 

- Verzamel stemmen maar let wel: enkel de fans van Theater aan Twater kunnen op de video’s 
stemmen – de andere stemmen worden niet meegeteld 
 

- De video met de meeste stemmen wordt de allereerste Directeur van Plezier van het land  
 

 
Theater aan Twater biedt meer dan 100 optredens aan, allen geschikt voor jong en oud. Tot en met 
16 jaar is het festival gratis, daarboven betaal je in voorverkoop 4 euro, aan de kassa 6 euro. Info en 
tickets: www.kaaimannen.be of de facebookpagina Theater aan Twater.  
 
Het volledige wedstrijdreglement is eveneens te downloaden op de pagina www.kaaimannen.be 
 
De vzw Kaaimannen organiseert voortaan ook sociaal circus voor maatschappelijk kwetsbare 
jongeren met het project Circus Kummelé, gesteund door het Nike Community Impact Fund, de Ronde 
Tafel en het provinciebestuur van Antwerpen 


