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Critical Mass speelt met moeilijke thema’s die iedereen in de samenleving raken. Onze 
interactieve en multimediale ervaringen openen ogen en laten mensen reflecteren op 
hun eigen houding en gedrag. Zo krijgen we gesprekken (weer) op gang en activeren we 
mensen om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving. 
 
 
Voor ons nieuwste project “de Angstfabriek” zijn wij op zoek naar  
 
 

Freelance acteurs / actrices  
 
 
Over het project 
De Angstfabriek, een project van Critical Mass, is een theatrale pop-up experience, waarin bezoekers 
stap voor stap onze angstcultuur onder de loep nemen. Bezoekers gaan undercover in een fake fear 
factory, de plek waar al onze angsten, van onze angst voor klimaatverandering, terrorisme, tot aan e-
nummers worden gemaakt. Door middel van theater en interactieve installaties staan ze stil bij de 
vraag: waar moeten we nu eigenlijk bang voor zijn? 
 
In april 2019 opende de fabriek haar deuren in Utrecht, en is daar nu te bezoeken. 23 Augustus 2019 
opent de fabriek haar deuren op het Ketelhuisplein in Eindhoven, om daar op 3 november weer te 
sluiten, en door te reizen naar Den Haag. De theatrale ervaring gaat gepaard met een uitgebreide 
randprogrammering, podcasts en online communicatie.  
 

Over de functie 
In de fabriek wordt het publiek begeleid door een drietal personages: één directeur en twee 
fabrieksmedewerkers. Deze personages zijn samen verantwoordelijk voor de begeleiding van publiek 
en het reilen en zeilen van de Angstfabriek. De teksten van de personages zijn geschreven door Jibbe 
Willems.  
 
Per stad is de fabriek gedurende een periode van 3 maanden geopend voor bezoek. Per stad werken 
we met een poule van acteurs die een aantal keer per week in de fabriek werken. In de ochtenden is 
de fabriek geopend voor schoolklassen, in de middag en avond zijn we open voor individuele 
bezoekers. De fabriek werkt met een rouleersysteem waardoor er ieder kwartier een nieuwe groep van 
max. 6 bezoekers de fabriek betreden. Deze bezoekers worden telkens ontvangen door de acteurs.  
 
Over jou 
Voor de rol van de directeur zijn we op zoek naar ervaren acteurs/actrices (35-60 jaar) met een goede 
tekstbeheersing, die comfortabel is in de interactie met publiek en indien nodig kan improviseren. 
Onze ideale directeur is het boegbeeld van de Angstfabriek en weet het publiek voor zich te winnen 
door een bevlogen presentatie en spreekstijl.   
 
Voor de rol van de fabrieksmedewerkers is minder spelervaring vereist en is je leeftijd niet belangrijk. 
Wel is het van belang dat je makkelijk in de omgang bent en je het leuk vindt om op locatie te werken. 
Je kunt goed improviseren en met je spel ten dienste staan van de ervaring. We vragen om een hands 
on-mentaliteit en het is een pré als je technisch onderlegd bent. 

 
 



 

   

Stichting Critical Mass  +31 (0)30 - 27 149 56 KVK 30204713 

Lange Jufferstraat 52   www.criticalmass.nl  BTW NL816872053B01 

3512 EE Utrecht    info@criticalmass.nl  REKENING NL32 TRIO 0197 9824 76 

Wat vragen wij? 
-  Spelervaring  
-  een afgeronde theateropleiding op MBO of HBO-niveau is een pré 
- Je bent beschikbaar op de auditieavond op 24 juni (of eventueel 25 juni) 
- improvisatievermogen en doortastendheid. 
- flexibiliteit. 
- bij voorkeur woonachtig in omgeving Eindhoven  
-  beschikbaarheid in de periode 19 augustus t/m begin november  (minstens 3 dagdelen per 

week) 
 
Wat bieden wij? 
- Een freelance functie voor minstens 3 dagdelen per week. 
- Afhankelijk van je rol, een vergoeding van € 20 à 25 ex. btw per uur (max. 6 uur per dag) 
- 2 vrijkaarten voor de Angstfabriek 
- Reiskostenvergoeding 
 
Meer informatie en reacties 
Word je enthousiast van deze functie? Laat het ons weten! We ontvangen graag uiterlijk woensdag 19 
juni een reactie, via het mailadres Veerle@criticalmass.nl, t.a.v. Veerle Stevens. Dit kan per brief of in 
een filmpje, waarin je jezelf aan ons voorstelt en aangeeft voor welke rol je solliciteert. Je hoort daarna 
zo snel mogelijk van ons en/of je wordt uitgenodigd voor de audities op 24 juni 2019. 
 
Voor meer informatie over de functie en/of het project kun je contact opnemen met Veerle via 
Veerle@criticalmass.nl, product van de Angstfabriek in Eindhoven.  
 
Voor meer informatie over Critical Mass en de Angstfabriek zie www.criticalmass.nl/de-angstfabriek 
  
  


