
 
 
 

PR- en Publiciteitsmedewerker gezocht voor voorstelling LastPost 
 
LastPost is een theatervoorstelling over jarig zijn op 4 mei en de worsteling met vieren en 
herdenken die de jarige heeft op die dag, de dag van Dodenherdenking. 
 
Marijke Meems, theatermaker, is zelf jarig op 4 mei en speelt deze voorstelling. Theo de 
Groot heeft de voorstelling geregisseerd en in het voorjaar van 2023 gaat de voorstelling 
spelen rondom de datum van 4 mei, de dag van Dodenherdenking.  
 
Voor seizoen 2022-2023 zoeken wij naar een PR en publiciteitsmedewerker.  
Het is de bedoeling dat de voorstelling gaat spelen op plaatsen met een historische Tweede 
Wereldoorlog waarde.  
 
Wij verwachten het van jou volgende: 

• Ervaring met het aanschrijven van (theater)locaties en het onderhouden van de 
(bestaande) contacten 

• Affiniteit met het thema 4 en 5 mei is een pré 

• Het verkopen van de voorstelling op middelbare scholen in provincie Groningen 

• Het verkopen van de voorstelling op plekken met historische waarde 

• Het verspreiden van pr-materiaal op beoogde speelplekken 

• Het verspreiden van pr-materiaal in de omgeving van beoogde speelplekken 

• Aanmelden bij en contact onderhouden met Theater Na De Dam 

• Onderhouden social media  

• Woonachtig in omgeving Groningen is een prë, in verband met samenwerken en 
overleg 

 
Wij bieden jou: 

• Opdracht bestaat uit twee fases: 
o Fase 1: genereren van en contact onderhouden met speelplekken (medio okt-

dec, +/- 8 uur per week) 
o Fase 2: Publiciteit maken (medio maart-mei, +/- 8 uur per week) 

• Een projectbedrag van €3500,- exclusief BTW 
 
Denk jij dat je de persoon bent die op deze plek past, ben je enthousiast en heb je zin om in 
een fijn, klein team te werken? 
Stuur dan een motivatie en CV naar Simonique Kraandijk podiumwinsum@gmail.com. 
 
Heb je nog vragen met betrekking tot de functie: neem dan contact op met Marijke Meems: 
0647071917 
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