
  

 
De Lawei is dé culturele ontmoetingsplek van Drachten en wijde omgeving, waar makers en liefhebbers van  
podiumkunsten, film en beeldende kunst elkaar treffen. Een schouwburg met een divers, uitdagend, eigenwijs en 
hoog kwalitatief aanbod van cultuur. Het gevarieerde aanbod en de gastvrijheid van het personeel maken van De 
Lawei een geweldige plek om van voorstellingen te genieten, op te treden én te werken. Onder het motto Altijd 
Applaus is De Lawei voortdurend in beweging. 

 
De Lawei is op zoek naar  

een stagiair theaterproductie 
voor een periode van 6 maanden (of langer), 4 dagen per week 
 
De afdeling Projectbureau & educatie is op zoek naar studenten die zich verder willen ontwikkelen op het gebied 
van organisatie en productie in het theater. Het projectbureau is een flexibele, aanjagende en dynamische 
afdeling binnen De Lawei. Nieuwe producten zoals workshops, projecten en voorstellingen worden ontwikkeld en 
uitgevoerd. De afdeling productie zoekt altijd de verbinding tussen programmering, educatie en projecten. De 
afdeling bestaat uit 6 medewerkers en het hoofd projectbureau. 
 
Wat ga je doen tijdens de stage? 
Als stagiair werk je mee bij de organisatie en uitvoering van theaterprojecten en producties. Wij nemen je tijdens 
jouw stage mee langs alle facetten van het (creatieve) proces, van idee tot resultaat. Tijdens je stageperiode ligt 
de nadruk op onze jaarlijkse kerstmusical en het Kidsfestival in de herfstvakantie. De werkzaamheden bestaan 
o.a. uit: 

• Samen met een artistiek team afspraken en planningen maken  

• Ontwikkelen van randprogrammering rondom de voorstelling 

• Repetities bijwonen en voorkomende problemen oplossen 

• Maken van draaiboeken en informatiestukken 

• Organiseren en uitvoeren van wervende activiteiten  

• Samen met de productiemedewerker ben je onderdeel en schakel tussen de verschillende afdelingen in 
de organisatie 

 
Wij vragen van jou  

• Je bent zowel inhoudelijk als praktisch ingesteld en bent organisatorisch sterk 

• Je hebt hart voor kunst en cultuur 

• Je bent flexibel, representatief, sociaal en enthousiast 

• Je beschikt over goede communicatieve skills en beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift 
 
De stageperiode start september 2023 t/m januari 2024. we zoeken een full-time stagiaire. minder uren is 
bespreekbaar, de duur van de stage kan in overleg 
 
Interesse?  
Wij bieden jou een leerzame en inspirerende werkplek in een levendige organisatie, een breed netwerk en een 
stagevergoeding bij fulltime stage.  Grijp nu je kans en stuur je motivatie en C.V. per mail naar tessa@lawei.nl. 
Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Tessa van Roon via 0512 33 50 81.  

  


