
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gastvrij huis voor artiesten, kunstenaars, publiek en huurders ● 270 voorstellingen per jaar ● twee grote 
theaterzalen (905 en 474 stoelen) ● een vlakkevloerzaal (225 stoelen) ● theaterdiners, congressen en 
evenementen ● film (116 stoelen) ● theatercafé Hopper ● cultuureducatie ● De Lawei Producties ● Theater- 
en muziekfestival Simmerdeis ● beeldende kunst in De Galerij ● 80 vaste medewerkers ● 160.000 bezoekers 
per jaar 

 
Met ingang van september 2023 is Schouwburg De Lawei op zoek naar een stagiair(e) voor de 

afdeling Projectbureau & educatie met de nadruk op communicatie. 

Voor een periode van 6 maanden (of langer), 4 dagen per week.  

Schouwburg De Lawei is een gastvrij huis waar makers en liefhebbers van podiumkunsten, film en beeldende 

kunst elkaar treffen. Een schouwburg met een divers, uitdagend en hoogkwalitatief aanbod van cultuur. Naast 

een nieuw gebouw bouwt De Lawei ook stevig aan de toekomst. De afdeling programmering is uitgebreid met 

een projectbureau waartoe ook de nieuwe afdeling educatie behoort. Daardoor ontstaat de afdeling PEP.  

Het projectbureau is een flexibele, aanjagende en dynamische afdeling. Zij ontwikkelt nieuwe producten zoals 

cursussen, workshops en projecten. Daarnaast zorgt de afdeling voor een breed en divers educatieprogramma 

voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Smallingerland. Er wordt samengewerkt met culturele 

instellingen en professionals uit het culturele veld.  

 Wat houdt de functie in?  
We zijn op zoek naar een stagiair die met een frisse blik wil kijken naar hoe en waar wij communiceren over ons 

onderwijsprogramma en de verschillende projecten. We vragen je een plan te maken hoe wij in samenwerking 

met de afdeling marketing alles op de juiste plekken communiceren met de juiste middelen. Vanuit het plan 

maak je met de collega's op de afdeling een vertaling naar de praktijk. Er is veel content aanwezig en deze moet 

op een aansprekende manier online uitgezet worden. Je maakt, verzorgt en beheert teksten voor de diverse 

communicatiekanalen, je draagt ideeën aan voor speciale content en je levert een actieve bijdrage aan het 

uitbreiden van het bereik van de social mediakanalen; 

Wat wordt er van de stagiair(e) verwacht?   
 De stagiair(e) moet over de volgende capaciteiten beschikken:   

• Je bent zowel inhoudelijk als praktisch ingesteld  

• Je hebt hart voor kunst en cultuur 

• Je hebt een vlotte pen en gevoel voor huisstijlbewaking 

• Je hebt een flexibele instelling en bent een teamplayer  

Wat bieden wij?  

• Een leerzame werkplek in een levendige organisatie   

• Een informele werksfeer  

• Breed netwerk  

• Stagevergoeding bij fulltime stage  



Interesse in deze uitdagende stageplek? 

Grijp nu je kans en stuur je motivatie en C.V. per mail naar educatie@lawei.nl.  

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Eline Kleingeld, hoofdprojectbureau & educatie via 

telefoonnummer 0512-335070 of ekleingeld@lawei.nl. 
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