
 

 

 
Het tiendaagse Festival Oude Muziek Utrecht is met 250 concerten en evenementen het grootste 
oudemuziekfestival wereld. Het vindt jaarlijks plaats in Utrecht aan het einde van de zomer. Voor het 
Festival Oude Muziek 2022 zoeken wij per 6 juni een 
 

PRODUCENT BIJZONDERE PRODUCTIES 
ca. 20 uur per week 

 
Als producent bijzondere producties ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van de producties 
met een theatrale inslag. Je bent de verbindende schakel tussen een artistiek idee en de realisering 
ervan. Je werkt onder leiding van het hoofd productie van de Organisatie Oude Muziek. Je werkt 
gelijktijdig aan meerdere projecten, kunt uitstekend overzicht houden, bent stressbestendig, efficiënt en 
nauwkeurig. Het gaat om een tijdelijke aanstelling van ca. 20 uur per week tot medio september. 
Tijdens het Festival Oude Muziek 2022 (26 augustus tot en met 4 september) werk je iedere dag.  
 
Tot het takenpakket behoren: 

• Verantwoordelijkheid voor de algehele productionele totstandkoming van de concertproducties 
met een theatrale inslag, zowel tijdens het voorbereidende traject als tijdens de uitvoeringen; 

• Productieplanning en bewaken deadlines; 
• Het omzetten van artistieke besluiten in haalbare oplossingen. 

 
Wie zoeken wij? 

• Een zelfstandige en nauwkeurige werker met een hands on mentaliteit; 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels; 
• HBO/WO-denkniveau; 
• Aantoonbare ervaring als (theater)producent; ervaring en affiniteit met oude muziek is een pre; 
• Woonachtig in de regio Utrecht. 
 

Wat bieden wij? 
Het salaris is overeenkomstig het beloningsstelsel van de Organisatie Oude Muziek en mede 
afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. Het is ook mogelijk om op freelancebasis te solliciteren, 
gelieve dit aan te geven bij de sollicitatie.   

 
Reageren? 
Mail voor 16 mei een motivatiebrief met cv ter attentie van Fenneke Maurice naar info@oudemuziek.nl. 
o.v.v. ‘Sollicitatie producent bijzondere producties’. Sollicitatiegesprekken vinden plaats eind mei.  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


