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KASKO is de landelijke ontwikkelplek voor jonge professionele muziektheatermakers. 

Samen met generatiegenoten zet je via onze vier pijlers #speelt, #leert, #werkt en 

#verbindt muziektheater midden in de samenleving.  

 

Er zijn gemiddeld 15 makers aan KASKO verbonden. Iedere maker doorloopt een persoonlijk 

ontwikkeltraject van gemiddeld drie jaar tijd. Maker zijn bij KASKO gebeurt deeltijd en op 

freelance basis. Ieder jaar is er een instroom moment voor nieuwe makers. Hieronder vind je 

de criteria en procedure om in aanmerking te komen voor een plek bij KASKO. 

 

Aannamecriteria 

We hanteren de volgende criteria bij de aanname van nieuwe muziektheatermakers: 

 

Een KASKO maker: 

 heeft een afgeronde kunstvakopleiding en is niet langer dan vijf jaar afgestudeerd of 

is een talentvolle autodidact; 

 wil zich verbinden aan samenwerkingspartners, opdrachtgevers en publiek; 

 heeft een grote mate van nieuwsgierigheid, een brede interesse en betrokkenheid bij 

de maatschappij; 

 is gemotiveerd om samen met generatiegenoten uit verschillende disciplines het genre 

muziektheater te onderzoeken en vernieuwen; 

 is complementair aan de groep: dit geldt voor discipline (regisseurs, componisten, 

schrijvers, vormgevers, musici en zangers), achtergrond, artistieke signatuur, visie en 

interesse voor onze pijlers. Door deze diversiteit zijn de makers van KASKO in staat 

om het genre muziektheater te verrijken. 

 

De selectieprocedure 

Zodra er plaats ontstaat in de makersgroep van ongeveer 13 – 16 makers, worden er nieuwe 

auditieoproepen voor muziektheatermakers gedeeld. Deze oproepen delen we via onze 

website en socials en in ons netwerk, onder kunstvakopleidingen, met onze externe coaches 

en onder (oud-)makers. Om in contact te komen met nieuwe makers scouten we uiteraard 

ook actief.  

 



 

 
 

Bij interesse in deelname aan de makersgroep van KASKO ontvangen we graag naar 

aanleiding van een auditieoproep je CV, porfolio en een motivatiebrief. Op basis daarvan 

maken we een selectie van makers die op gesprek mogen komen.  

 

Als je geselecteerd bent, vragen we je om in het gesprek je motivatiebrief toe te lichten en 

een pitch voor te bereiden voor een project binnen 1 of 2 van onze pijlers. We bespreken in 

dit gesprek tevens leerdoelen en artistieke visie. Voor nadere uitleg over de pijlers van KASKO 

verwijzen we je naar onze website.  

 

Het is een collectief aannameproces waarbij, naast de directeur van KASKO, de groep zelf 

zijn medemakers kiest. Het gaat om een wederzijdse klik en nieuwsgierigheid naar elkaars 

werk en visie. 

 

Na aanname stellen we gezamenlijk een persoonlijk ontwikkelplan op.  

 

Interesse? 

Je interesse voor een plek als maker bij KASKO kun je ook buiten de auditieoproepen kenbaar 

maken via info@kasko.nl. We ontvangen dan graag je portfolio en CV en bijvoorbeeld 

uitnodigingen voor je voorstellingen ter attentie van Karin Netten, directeur van KASKO. Als 

er dan een vacature ontstaat kunnen we je uitnodigen op de auditieoproep te reageren.  
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