
 
 
 
 
 

CAS DI CULTURA – STICHTING SCHOUWBURG ARUBA ZOEKT: 
1. Een Projectleider programmering en Educatie en 2. een Toneelmeester. 

 
Cas di Cultura (CdC) is Aruba’s Nationale Theater en Cultureel Centrum. Zij heeft als 
missie om de ‘huiskamer van het land’ te zijn waar kunst en cultuur, met name de 
podiumkunsten, tot bloei komen en waar iedereen uitgenodigd wordt om zijn talent 
te ontwikkelen, geïnspireerd te raken en zich te emotioneren en te vermaken. Als 
ontmoetingsplaats draagt het bij aan de versterking van de eigen identiteit, 
waardering van de kunsten, authenticiteit en de leefbaarheid van onze samenleving. 
Om deze missie te helpen volbrengen gaat Cas di Cultura haar team versterken met 
een Projectleider Programmering en Educatie en een Toneelmeester.  
 
De Projectleider Programmering en Educatie is verantwoordelijk voor de actieve 
programmering van CdC, inspelend op leemtes in het culturele en kunstzinnige aanbod 
en zoekend naar prikkelende en educatieve opties in alle kunstdisciplines, met name de 
podiumkunsten. Formuleert samen met de directie het programmeringsbeleid en spitst 
deze in het bijzonder toe op de educatieve functie van CdC (beleidsprioriteit Land 
Aruba m.b.t. cultuur), met een speciaal accent op innovatie. Initieert projecten en voert 
deze grotendeels ook zelf uit met al dan niet de nodige ondersteuning van het team of 
derden. Heeft een goed netwerk van artiesten, makers, educatieve instanties, GO’s en 
NGO’s en begrijpt hoe fondsen te werven en begrotingen te formuleren. Voert mede 
PR- en marketingtaken uit ter promotie van deze projecten en overige programmering. 
Heeft een neus voor talent en kan deze naar een hoger plan tillen. Treed op als 
producent bij specifieke projecten. 
 
Functie-eisen 

- HBO (Bachelor) Kunstmanagement, Kunsteducatie, CMV of soortgelijk met 
minstens 3 jaar ervaring in een kunstorganisatie of theater 
(productioneel/programmering). 

- Zeer goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling in de 
talen Nederland, Engels en Papiamento. 

- Organisatorisch sterk met ruime kennis van en ervaring met 
computerprogrammatuur. 

- Collegiaal, met passie voor het werk. 
- Leidinggevende capaciteiten en daadkrachtig.  
- Innoverend, initiatiefrijk, inspirerend en positief. 
- Affiniteit met diverse doelgroepen, met name jongeren. 

 
De Toneelmeester (ook wel Hoofd Theatertechniek) is verantwoordelijk voor de 
technische planning en uitvoering van voorstellingen en activiteiten te Cas di Cultura. 
Plant samen met de klant technische afspraken en de opbouw- en afbouwmomenten. 
Deelt het technisch team in per activiteit in en houd uren bij. Heeft ruim verstand van en 
monitort de functionaliteit van de technische faciliteiten. Is technisch en elektrotechnisch 



onderlegd. Is betrokken bij het goed functioneren van overige elektrotechnische 
installaties in en om het gebouw. Doet vooronderzoek bij de aanschaf van nieuw en 
vervangende apparatuur. Is in staat voorstellingen licht-technisch te ontwerpen en uit te 
voeren. Heeft ervaring met de overige technische uitrusting van het theater zoals, maar 
niet uitsluitend, de trekkenwand, rollenzolder, afstopping, dimmers, mengtafels en weet 
daar veilig mee om te gaan.  
 
Functie-eisen 

- MBO Podium- en Evenemententechnicus of soortgelijk. MTS Elektrotechniek 
met minstens 3 jaar ervaring in het theater. 

- Communicatief sterk en klantvriendelijk 
- Organisatorisch sterk met ruime kennis van en ervaring met 

computerprogrammatuur. 
- Collegiaal, met passie voor het werk. 
- Leidinggevende capaciteiten en daadkrachtig.  
 

Voor de volledige functie omschrijvingen kunt u terecht op de “Notes pagina” op Cas 
di Cultura’s Facebook page. Sollicitaties kunnen vóór 18 augustus gestuurd worden naar 
Vicky Arens, directeur, via vickyarens@casdicultura.aw. Vragen zijn uiteraard welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


