
 
 
 

 

Mind Mix zoekt extra spelers!  
 

Woon jij in Nijmegen of omgeving? Heb je ervaring met acteren? Ben je geïnteresseerd 

in maatschappelijke thema’s en kun je goed met groepen kinderen en jongeren 

overweg? Ben je iemand met verantwoordelijkheidsgevoel die zich betrokken voelt 

bij de organisatie en een flexibele houding heeft? En ben je maandag 11 maart 2019 

beschikbaar om ’s avonds te auditeren? Lees dan verder.  

 

Functie-eisen 

• ervaring met acteren; 

• vaardig in improviseren; 

• affiniteit met maatschappelijke thema's als discriminatie, seksuele diversiteit, 

pesten/plagen; 

• flexibele beschikbaarheid; 

• ervaring met het werken met kinderen en jongeren is een pré. 

 

Functie-omschrijving 

We zoeken mannelijke spelers voor de voorstellingen Let's talk about..., Open your 

Mind en OK of NIET OK en Jonge Helden. 

 

Als acteur bij Mind Mix ben je naast speler, ook nabespreker. Na de voorstellingen Let’s 

talk about… en Open your Mind ga je met een groepje leerlingen in gesprek over het 

thema van de voorstelling, waarbij je de leerlingen prikkelt na te denken over de 

oorsprong van hun eigen mening.  

 

Bij de interactieve voorstellingen OK of NIET OK en Jonge Helden zit het leermoment 

al in de voorstelling. Het publiek oefent hoe je op situaties kunt reageren door de 

acteurs tips te geven. In deze voorstellingen moet je dan ook goed suggesties van het 

publiek in je spel kunnen verwerken en daarbij het leerdoel in gedachten houden. 

 

Daarnaast speel je bij alle voorstellingen een actieve rol bij het op- en afbouwen 

tijdens speeldagen en zet je je sterke punten in om bij te dragen aan de repetities en 

de organisatie zelf.  

 

Over Mind Mix 

Mind Mix hanteert een actieve en creatieve aanpak om jongeren te betrekken bij 

actuele maatschappelijke en sociale thema's. Met prikkelende voorstellingen en 

interactieve workshops maken we onderwerpen als seksuele diversiteit, discriminatie 

en sociale beïnvloeding verrassend eenvoudig bespreekbaar.  

http://mindmix.nl/index.php?content=letstalkabout
http://mindmix.nl/index.php?content=openyourmind
http://mindmix.nl/index.php?content=openyourmind
http://mindmix.nl/index.php?content=oknietok
http://mindmix.nl/index.php?content=jongehelden


 
 
 

 

We stimuleren jongeren op positieve wijze kritisch na te denken over de oorsprong van 

hun eigen meningen en opvattingen. Meer inzicht in zichzelf en de wereld om zich 

heen stelt jongeren in staat om ruimer te gaan kijken en denken.  

Daarnaast traint Mind Mix professionals, zodat ook zij maatschappelijke thema's 

bespreekbaar kunnen maken met jongeren. We hebben aanbod voor jongeren, 

docenten en andere professionals in het maatschappelijke werkveld. Scholen zijn 

onze hoofdzakelijke klanten.  

Aanmelden voor de auditie 

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail naar info@mindmix.nl met je 

motivatie en CV. Bel voor meer informatie naar Noortje Thuis 0624711452. 
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