
 

 

Kostuumontwerper dans-productie (jeugdeducatie)    

 

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School in Amsterdam zoekt een Kostuumontwerper voor 
dansproducties basisonderwijs (kunsteducatie) | freelance opdracht | Sluitingsdatum: 12-08- 2022 

 

Over De Rode Loper op School  
De Rode Loper op School biedt basisscholen in Amsterdam-Oost en omgeving al ruim 22 jaar een uitgebreid 
en weloverwogen lesprogramma voor cultuureducatie. Ze bereikt jaarlijks meer dan 18.000 kinderen en 
werkt met ca 30 kunstdocenten. Het aanbod van De Rode Loper op School karakteriseert zich als: 
aantrekkelijk, verrassend, prikkelend en kwalitatief hoogwaardig. Een van onze speerpunten is 
omgevingsgerichte cultuureducatie, we brengen kunst dichtbij het kind.  
Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in acht disciplines, waaronder 
dans.   

Over de kostuumontwerper  
Jaarlijks ontwikkelen we dansproducties voor kinderen uit het basisonderwijs. Onze dansdocent schrijft de 
choreografie, ontwerpt de lesopzet (lessenserie dan bestaat vaak uit 4 lessen) en geeft de danslessen op 
school. De dansdocent werkt nauw samen met de kostuummaker. Alle kinderen uit de klas krijgen een 
kostuum en transfereren zo in de personage uit het muziekstuk. Aan het einde van de lessen verzorgt de 
dansdocent met de kinderen een presentatie voor ouders/ verzorgers op school.   

 
De kostuumontwerper  
- werkt nauw samen met de dansdocent;  
- ontwerpt en maakt de kostuums (dit n.a.v een prentenboek, muziekstuk); 
- beschikt over een grote verbeeldingskracht, is creatief en pragmatisch  
- heeft affiniteit heeft met kunst- cultuureducatie en met de doelgroep basisonderwijs (kinderen 4-8 jaar); 
- heeft ervaring in de podiumkunsten, mogelijk danskunst 
- draagt zorg voor de kostuums tijdens het schooljaar (herstel-werkzaamheden)  
- is woonachtig in (de buurt van) Amsterdam  

 
Wij bieden 
Het gaat om een freelance- aanstelling, die bij goed functioneren kan worden verlengd. We streven naar een 
diverse samenstelling van het team, graag zouden we met een jong talent werken en de komende jaren een 
leer- & werktraject opbouwen. De salariëring is conform de CAO kunsteducatie en afhankelijk van 
werkervaring. Gesprekken worden gevoerd na de zomervakantie. Functie per ingang van direct. 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vóór 12 augustus je motivatie met cv naar info@derodeloperopschool.nl 
t.a.v. Wendeline Thole.  

 
 

 


