De afdeling projectbureau & educatie is per 1 februari op zoek naar

een stagiair productie
voor een periode van 6 maanden (of langer), 4 dagen per week
Wij zijn op zoek naar studenten die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van organisatie en productie in
een culturele omgeving. De stageperiode start vanaf januari/februari 2022 t/m juni/juli 2022. We zoeken een fulltime stagiaire. Minder uren is bespreekbaar, de duur van de stage kan in overleg.
Schouwburg De Lawei is een gastvrij huis waar makers en liefhebbers van podiumkunsten, film en beeldende
kunst elkaar treffen. Naast drie theaterzalen heeft De Lawei een cultuureducatieve functie, een afdeling
beeldende kunst en een art-house filmhuis. De afdeling projectbureau & educatie is een flexibele, aanjagende en
dynamische afdeling. Zij ontwikkelt nieuwe producten zoals cursussen, workshops, voorstellingen en projecten.
Daarnaast zorgt de afdeling voor een breed en divers educatieprogramma voor scholen in Smallingerland.
Wat ga je doen tijdens de stage?
Als stagiair werk je aan het uitvoeren van projecten en producties. Afhankelijk van wat je leerdoelen en interesses
zijn bestaat de inhoud van stage o.a. uit:
• Mede- organiseren en uitvoeren van werkzaamheden voor bijvoorbeeld festival Simmerdeis, de
Kidsweken en voor voorstellingen
• Actief contact opbouwen en onderhouden met teamleden, workshopleiders, cast en crew
• Maken en bewaken van haalbare planningen
• Op projectniveau ben je onderdeel en schakel tussen de verschillende afdelingen in de organisatie
• Maken van draaiboeken en informatiestukken
• Je bent als eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor informatie, begeleiding en hulp van
projectteamleden
• Organiseren en uitvoeren van wervende activiteiten
Wij nemen je tijdens jouw stage mee langs alle facetten van het (creatieve) proces, van idee tot resultaat. Je
komt in contact met verschillende bedrijven, opdrachtgevers en makers.
Wij vragen van jou
• HBO werk- en denkniveau
• Je bent zowel inhoudelijk als praktisch ingesteld en bent organisatorisch sterk
• Je hebt hart voor kunst en cultuur
• Je bent flexibele, representatief, sociaal en enthousiast
• Je beschikt over goede communicatieve skills en beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift
Wij bieden jou
• Een leerzame en inspirerende werkplek in een levendige organisatie
• Een informele werksfeer
• Breed netwerk
• Stagevergoeding bij fulltime stage
Vacature en contactinformatie
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 via educatie@lawei.nl

