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Het Priense Swaree is een jaarlijkse theaterproductie, onder de vlag van Stichting Carnaval Roosendaal, voor 
en door Tullepetaone en opgevoerd in De Kwakkelkooi. In totaal zijn het twee voorstellingen, voorafgaand 
aan diverse repetities, besprekingen, commissievergaderingen en natuurlijk het op- en afbouwen. 

De commissie Priense Swaree begeleidt dit proces. Samen met de verantwoordelijke voor productie, muziek, 
regie, toneel en secretaris, vorm je een commissie. De organisatie bestaat totaal uit c.a. 85 vrijwilligers en 
200 deelnemers. Je werkt daarnaast nauw samen met de commissie 'Kaort Aovend' en de liaison Priensebal. 
Deze evenementen vallen ook onder de verantwoording van de commissie. 

Als hoofd ben je het eerste aanspreekpunt en voornamelijk verantwoordelijk voor het contact binnen de 
SCR, de financiën, het protocol (Drietal). Daarnaast faciliteer je de commissieleden en werk je als een team 
samen in de organisatie. Samen met de secretaris schrijf je de vergaderingen uit en met de productieleider 
zorg je voor een goede voorbereiding. Binnen SCR is het bestuurslid evenementen je eerste aanspreekpunt. 
Deze is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het Priense Swaree. 

De tijdsbestedingen zijn in ieder geval repetities, besprekingen en voorbereidende werkzaamheden. Je 
maakt daar onderling in de commissie goede afspraken over als team. Er zijn momenten waarop je als hoofd 
aanwezig moet zijn. 

Wat vragen we van je; 

-          Communicatief 
-          Energiek 
-          Affiniteit met het theater 
-          Samenspeler 
-          Onderneemt actie 
-          Komt met ideeën en bent creatief 
-          Bovenal ben je een Tullepetaon! 

Klinken bovenstaande kenmerken je als muziek in je oren, dan is het Priense Swaree echt iets voor jou! 

De commissie Priense Swaree werkt ook leuk met elkaar samen, er is ruimte voor ieders inbreng, maar ook 
vertrouwen in elkaar bij de organisatie. We faciliteren een geweldig evenement, waarbij de deelnemers en 
publiek de belangrijkste hoofdrolspelers zijn. De organisatie is een feest om te doen, alle ontmoetingen, de 
creativiteit, je geeft c.a. 2.222 Tullepetaone een onwijs leuke dag! 

Sollicitaties kunnen per mail worden aangeleverd via het sollicitatieformulier op onze website. 

Na de sluitingsperiode van de vacature zal er een selectieprocedure plaats vinden door de commissie 
Protocol en het bestuur. Daarnaast zal er ook nog een klik-gesprek plaats vinden met de commissie. De 
definitieve keuze zal door het bestuur van Stichting Carnaval Roosendaal worden gecommuniceerd. 

Meer informatie inhoudelijk over de functie kan gewonnen worden bij Arwen van Gestel. Tel. 06-30580037 


