
 

 

Vacature balletpianist Nederlands Dans Theater en Koninklijk Conservatorium  

 

Nederlands Dans Theater (NDT) is een van de meest toonaangevende moderne 

dansgezelschappen ter wereld. Naast 50 dansers, werken achter de schermen nog 

eens ca. 70 medewerkers om de voorstellingen, dansbeleving en alle 

randvoorwaarden te perfectioneren, van medische begeleiding, naar licht- en 

geluidontwerp tot educatieactiviteiten.  

 

Het Koninklijk Conservatorium (KC) vormt samen met de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den Haag. De Dansvakopleiding 

van het Koninklijk Conservatorium biedt danstalent de unieke mogelijkheid om de 

dansopleiding van basisschool t/m hbo bachelor binnen één school te combineren 

met regulier onderwijs. Ter bevordering van de professionele ontwikkeling van haar 

studenten werkt de Dansvakopleiding nauw samen met NDT.  

 

In verband met de pensionering van onze collega die zowel bij NDT als bij het KC 

werkzaam is, zoeken wij met ingang van 1 september 2020 gezamenlijk naar een: 

 

Ballet Pianist / Ballet Pianiste 

 

De functie 

De balletpianist zorgt voor de muzikale begeleiding van diverse lessen, audities, 

examens, studioavonden en voorstellingen. Hij/zij werkt hierbij nauw samen met de 

dansdocent, denk hierbij aan de afstemming van de muzikale interpretatie (tempi, 

volume). De balletpianist arrangeert en bewerkt bestaand repertoire en stelt muziek 

samen ten behoeve van de lessen, examens en voorstellingen. Daarnaast zorgt de 

balletpianist bij het KC voor het beheer van de studioruimten, het instrumentarium en 

de bladmuziek. Vanuit het KC is het van blad spelen van variaties uit het klassieke en 

neoklassieke balletrepertoire gewenst.  

 

Wij vragen 

De ideale kandidaat heeft ervaring in bovengenoemde werkzaamheden, kan goed 

improviseren en heeft een open oor voor collega’s, docenten en studenten. Hij/zij 

heeft bij voorkeur ervaring met werken in een professionele opleiding en een goede 

beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal.  

 

Bij NDT zal de pianist de dagelijkse balletles van de NDT dansers in de ochtend 

begeleiden. Daarnaast zal de pianist deelnemen aan diverse NDT tournees in het 

buitenland, flexibiliteit m.b.t. inzetbaarheid is derhalve wenselijk. Bij het KC zal de 

pianist worden ingezet bij de lessen en/of repetities op het KC, die voornamelijk in 

de middag plaatsvinden en incidenteel op zondagen en tijdens studio- en 

voorstellingsmiddagen en avonden.  

 

Wij bieden 

Voor beide organisaties zal een separate arbeidsovereenkomst worden afgesloten, in 

eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Het dienstverband bij NDT bedraagt 10 uur 

per week, de functie is ingeschaald in schaal 6 en de CAO Theater & Dans is hierop 

van toepassing. Bij het KC is het aantal uren in overleg (maximaal 20 uur per week), 

wordt de functie gewaardeerd in schaal 9 en is de CAO HBO van toepassing.  

 



 

In de zomer van 2021 zullen beide organisaties verhuizen naar AMARE, het nieuwe 

woonhuis van het Zuiderstrandtheater, Residentie Orkest, KC en NDT en het 

culturele huis voor heel Den Haag. De werkzaamheden zullen dan geheel in AMARE 

plaatsvinden. 

 

Beide organisaties streven naar een diverse samenstelling van het 

personeelsbestand. We streven niet alleen naar culturele diversiteit, maar bieden 

ook ruimte aan andere vormen van verschil, zoals gender, beperking, seksuele 

oriëntatie, leeftijd etc. De Code Diversiteit en Inclusie van het NDT is leidraad bij het 

werving- en selectieproces.  

 

Informatie en sollicitatie 

Voor vragen over de functie of over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen 

met Helen Vermeer, HR adviseur NDT via 070 – 88 00 169 of Natalie Verschoor, 

HR adviseur KC via n.verschoor@hdkdenhaag.nl.  

 

Op www.ndt.nl en www.koncon.nl vindt u meer informatie over onze organisaties. 

Voldoet u aan de eisen en bent u geïnteresseerd in deze functie, dan zien wij  uw 

beknopte motivatiebrief en CV graag tegemoet. U kunt deze mailen tot uiterlijk        

1 mei 2020 naar: helen.vermeer@ndt.nl onder vermelding van de functienaam.  
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