
 

Hoogt on Tour is op zoek naar jou! 
 
Filmprogrammeur (X/V/M, tijdelijk) 
Voor onze dynamische en ambitieuze organisatie zijn we ter vervanging tijdens zwangerschapsverlof 
op zoek naar een filmprogrammeur. 

Wij zoeken een flexibele en enthousiaste collega met gevoel voor film en een netwerk binnen de 
Utrechtse (beeld)cultuurorganisaties. 

Dit ga je doen: 

• Je bent verantwoordelijk voor de reguliere, dagelijkse programmering in de filmzaal in de 
Centrale Bibliotheek op de Neude en voor de On Tour programmering op verschillende 
locaties in Utrecht.  

• Je zet bestaande programmalijnen voort en ontwikkelt nieuwe lijnen op nieuwe locaties.  
• Je denkt mee over de invulling van de jubileumviering van Hoogt on Tour 
• Je werkt nauw samen met je collega's van marketing, educatie, techniek en de 

bureaucoördinator. 
• Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van beleidsmatige en operationele doelstellingen 

op het gebied van onze film- en randprogrammering.  
• Je coördineert en produceert randprogramma's, zowel in de filmzaal, als op locatie.  
• Je bent aanwezig bij relevante vertoningen en specials. 
• Je regelt de financiële afspraken en afhandeling.   

Dit ben jij: 

• Je bent enthousiast en hebt een flexibele instelling. 
• Je hebt ervaring met het programmeren van arthouse film.  
• Je bent accuraat en verantwoordelijk. 
• Je vindt het leuk om nieuwe ideeën te ontwikkelen en samenwerkingen aan te gaan.  
• Je staat graag voor een groep om bijvoorbeeld een inleiding te geven of een nagesprek te 

leiden. 
• Ervaring in de culturele sector en/of met andere kunstdisciplines is een pre. 
• Ervaring met Maccsbox, en kennis van de filmdistributie-keten zijn een pre. 

Dit bieden we jou: 

• Een uitdagende, gevarieerde en zelfstandige functie in een omgeving in ontwikkeling.  
• Een tijdelijk dienstverband voor 24-35 uur per week.  
• Startende eind oktober/ begin november, tot in ieder geval medio maart (evt langer in 

overleg).  
• Een marktconform salaris gebaseerd op het loongebouw van Hoogt on Tour plus reis- en 

onkostenvergoeding. 
• De mogelijkheid om naar hartenlust onze films te bezoeken. 



 

Hoogt on Tour vindt diversiteit en inclusie belangrijk en wil graag gelijkwaardig toegankelijk zijn voor 
iedereen. Daarom verwelkomen wij mensen die ons helpen de samenleving beter te representeren 
van harte. 

Geïnteresseerd? 

Heb je interesse in deze functie? Mail dan vóór 3 oktober je CV en je motivatie naar info@hoogt.nl 
o.v.v. ‘vacature filmprogrammeur’. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met 
Annemarie Nycolaas op 030-2312216.  

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 41 en de tweede gespreksronde is in week 42. 

Meer over Hoogt on Tour 

Hoogt on Tour vertoont ijzersterke films op bijzondere locaties in Utrecht. Speelfilms, documentaires 
en klassiekers. Jeugdfilms, muziekfilms, films met een randje. Inleidingen, randprogramma, educatie 
en verdieping. Uniek in Utrecht! Je vindt ons zes dagen in de week in de binnenstad in Bieb Neude en 
wekelijks in het Werkspoorkwartier en op andere toffe plekken in de stad. 

Hoogt on Tour (voorheen Filmtheater 't Hoogt) viert in 2023 zijn 50-jarig bestaan.  
 
Samen met Fotodok en het Nederlands Filmfestival heeft Hoogt on Tour het initiatief genomen tot het 
ontwikkelen van de Machinerie: een nieuwe locatie in het Werkspoorkwartier in Utrecht dat hét podium 
voor film en beeldcultuur wordt. Naast film en andere visuele uitingen, zullen we ook daar speciale 
aandacht besteden aan educatie, nieuwe makers en talentontwikkeling. 

Cultureel ondernemerschap is voor Hoogt on Tour van groot belang. De medewerkers zijn 
ondernemend en zien kansen voor onze organisatie, ook met betrekking tot nieuwe partners, nieuwe 
markten en nieuwe doelgroepen. Daarom werken we veel samen met andere partijen zoals 
kunstenaars, onderwijs, welzijn en culturele instellingen. Meer informatie over Hoogt on Tour vind je 
op www.hoogt.nl. 
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