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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Artiest Activiteit : Productie 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Uitvoerend producent/regisseur onder wie ressort het volledige 
productieteam (10 tot 50 medewerkers).  

Onder : Geen 
 

Doel van de 
functie 

 Vertolken van een artistieke opdracht (rol/stuk/nummer) overeenkomstig de 
visie van de programmamaker of regisseur in een of meerdere artistieke 
disciplines.    (zang, muziek, acteren, dansen, mime,…) 

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Voorbereiden van een rol of opdracht. 
 Verzorgen van een kwalitatieve vertolking van het ingestudeerde stuk of rol. 
 Deelnemen aan activiteiten ter promotie van programma’s, reeksen of 

producties. 
 Volgen van evoluties en voortdurend bijscholen in het eigen vakdomein. 
 
 

Sociale 
interactie 

 Bespreken van opdrachten en richtlijnen m.b.t. uitvoering met de regisseur of 
producent. Uitwisselen van ideeën, visies met collega artiesten. Deelnemen aan 
voorbereidingen en repetities. Presenteren, opvoeren, vertolken van 
opdrachten. Contacten (vnl. mondeling) met collega’s ook in een vreemde taal.   

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bespelen van muziekinstrumenten, opvoeren van acts…  
 
 Nauwgezet instuderen van stukken, rollen acts enz. Langdurige aandacht en 

concentratie bij het uitvoeren van opdrachten. 
 
 Artistieke bekwaamheden (bijzonder gevoel voor stem, beeld, muziek,…) bij het 

vertolken van stukken.  
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  Verantwoordelijkheden 40.09.01   
 . Kerntaken 
 
 Voorbereiden van een rol of opdracht zodat de vertolking beantwoordt aan de verwachtingen van 

de regisseur. Hiertoe o.m.: 
. kennisnemen van de opdracht en bespreken van richtlijnen m.b.t. interpretatie of technische 

benadering met de regisseur of producent; 
. deelnemen aan voorbereidingen zoals screentest, kledingdoorpassen enz.; 
. individueel analyseren, oefenen, instuderen van te vertolken stukken of rollen; 
. deelnemen aan groepsrepetities en afstemmen van eigen rol op andere rollen i.f.v. het 

bereiken van een coherent geheel, in overeenstemming met de visie van de regisseur. 
 

 Verzorgen van een kwalitatieve vertolking van het ingestudeerde stuk of rol (individueel of in 
groep) zodat wordt bijgedragen aan een geslaagde productie, programma of presentatie voor het 
publiek.  

 
 Deelnemen aan activiteiten ter promotie van programma’s, reeksen of producties zodat 

bijgedragen wordt tot het succes ervan.  
 
 Volgen van evoluties en voortdurend bijscholen in het eigen vakdomein i.f.v. het actueel houden 

of verbeteren van de eigen vakbekwaamheden.   

 
Bezwarende omstandigheden: 
 
 
 N.v.t. 
 
 
 

 
 
 


