
'Hi, ik ben Melanie en ik woon in Utrecht! Ik ben 25 jaar oud en sinds 1 juni werkzaam bij Figi. Hiervoor heb ik de
Hogere Hotelschool afgerond en zo’n 3,5 jaar voor een musicalproducent gewerkt. Daar heb ik ontdekt dat ik theater
ontzettend leuk vind en zo ben ik bij het theater van Figi terecht gekomen!

Ik hou mij binnen Figi bezig met het leukste onderdeel van het veelzijdige bedrijf, namelijk het theater. Hier ben ik
betrokken bij de organisatie van diverse voorstellingen in onze twee grote theaterzalen. Ik ben contactpersoon voor
impresariaten van professionele voorstellingen en ik hou mij bezig met de kaartverkoop, marketing en organisatie van
zo’n middag of avond. Daarbij help ik ook bij het organiseren van andere toffe evenementen in onze theater- en
bioscoopzalen. Dit varieert van filmavonden tot dansvoorstellingen en van theatercolleges tot concerten.'

Ben jij benieuwd wie er achter de telefoontjes, mailtjes en
organisaties in Figi zit? Wij vroegen onze collega een aantal
vragen om haar beter te leren kennen. Lees nu verder! 

MELANIE REULEN
Theaterbureau

Hoe zouden jouw collega’s je beschrijven in 3 woorden?
‘Toegankelijk, gestructureerd en rustig denk ik.'

Wat weten collega's (nog) niet over jou? 
‘Wat veel collega’s denk ik niet weten is dat ik in mijn vrije tijd graag saxofoon speel! Ik doe dit al sinds
dat ik 9 jaar oud ben, in een harmonieorkest samen met mijn zusje en vader.'

Wat zijn volgens jou de ingrediënten voor een geslaagd event?
‘Een evenement is in mijn ogen geslaagd als de verwachtingen worden overtroffen. Daarbij is het
belangrijk om efficiënt en persoonlijk contact te onderhouden, duidelijke doelen en deadlines te stellen.
Communicatie is key! Zowel in het voortraject als op de dag zelf is het belangrijk dat iedereen weet wat
er afgesproken is, zodat alles goed verloopt.'

Ga jij voor popcorn of m&m's bij de film?
‘M&M’s en dan de bruine graag!'

Ga je liever naar een theatervoorstelling of naar de film? 
‘Liever naar theater natuurlijk 😉! ’

Blijf jij altijd wakker in de bios?
‘Meestal wel, al moet ik zeggen dat ik echt óveral kan slapen.'

Koffie met een taartje of speciaal biertje met een bitterbal? 
‘Als je de bitterballen vervangt voor kaastengels dan kies ik voor het laatste!'
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