
 

 

HET PERFORMANCE TECHNOLOGY LAB 

COÖRDINATOR /BEGELEIDER  (M/V/X) 
 
Sinds 2019 bouwen we aan het Performance Technology 
Lab: een faciliteit voor (podium)kunstenaars, designers en 
tech-specialisten om te experimenteren met nieuwe en 
oude technologie. 
 
Het Lab is ontstaan uit de behoefte van de makers. Steeds vaker verhouden zij zich met hun werk tot onze 
gemedialiseerde en geautomatiseerde wereld. Voor hun theatrale verbeelding zetten ze alle mogelijke 
technologie in: van moderne digitale en audiovisuele technieken tot aan robotica en artificiële intelligentie. Ze 
zoeken nieuwe vormen van vertellen en verbeelden, niet alleen op de traditionele podia, maar ook met 
interactieve installaties, VR ervaringen, online/live performances, immersieve ervaringen, multimediaal werk 
en interactieve installaties. Theatermakers, designers en technische experts verkennen samen de creatieve 
mogelijkheden van technologie in alle vormen en maten, maken schetsen voor nieuwe concepten en vinden 
nieuwe toepassingen uit. 
 
Het Performance Technology Lab is een nomadische werkplaats. Rond artistieke concepten in ontwikkeling 
bouwen wij iedere keer de werkplaats die nodig is om een goed onderzoek te kunnen doen. We organiseren 
Open Ateliers en andere Labs. Voor studenten van het kunstvakonderwijs organiseren we PTlab workshops 
waarin ze kennis kunnen maken met het werken met technologie. 
 
Meer informatie: https://performancetechnologylab.nl/ 
 
We zoeken vanaf 1 december 2022 een labcoördinator / begeleider.  
Je speelt een belangrijke rol in de voorbereiding van de Labs. Jij bent degene die met de makers in gesprek 
gaat over hun nieuwe artistieke concept om een helder beeld te krijgen van de onderzoeksvraag en de 
inhoudelijke en technische kaders.  
Samen met onze technisch specialisten vertaal je die onderzoeksvragen naar heldere technische lijsten en 
een plan van aanpak.  
Als de makers en experts aan het werk gaan, begeleid jij het gehele proces, houdt een de vinger aan de 
pols, bewaakt de voortgang en stuurt daar waar nodig bij. Het is een functie op de grens van inhoud en 
organisatie. Samen met de technisch specialisten begeleid je het Lab en ben je te midden van de 
deelnemers aan het werk. 
We zoeken iemand die vanuit de inhoud goed kan organiseren, op de hoogte is van technologische 
ontwikkeling en in staat is om snel te schakelen en te improviseren - immers experimenteren betekent ook 
vaak bijsturen van wat niet werkt.  
Samen met het hoofd van het Lab, de vaste technisch specialisten en BeamSystems denk je ook mee over 
het vormgeven van nieuwe Labs. Het Lab reageert op de avontuurlijke nieuwe concepten van 
podiumkunstenaars en is elke keer weer anders. 
 
Het komend jaar organiseren we zeker 2 PTlabs voor studenten en 2 Open Ateliers. Alle Labs duren een 
week. Ook ondersteunen we makers waar mogelijk bij hun onderzoeksvragen in individuele Labs. De 
agenda is nog in ontwikkeling en wellicht organiseren we nog meer activiteiten dan nu voorzien.  
 
De organisatie van PTlab is volop in ontwikkeling. Naast Labs ontwikkelen we ook een online platform en 
expert meetings om de kennis uit de Labs te delen. De verwachting is dat de organisatie het komend jaar 
doorgroeit.  
 
Vooralsnog bieden we een contract aan per activiteit, als freelancer. Minimaal 4 Labs per jaar. We bouwen 
het komend jaar aan continuïteit in de organisatie van de Labs.  
 
Solliciteren: stuur voor 1 november  een korte motivatie en een CV naar info@feikeshuis.nl. 
Vragen / meer informatie, mail: artistiek@feikeshuis.nl 
 
PTlab is een initiatief van Feikes Huis, Likeminds, ICK/artist space, DansBrabant, Cinedans & Over het IJ 
Festival, De Toneelmakerij. Samen met de HKU en BeamSystems dragen zij het initiatief. Feikes Huis is 
uitvoerend producent. 


