VACATURE: STAGIAIR(E) PROGRAMMERING
Grand Theatre (Stichting Grand Futura) zoekt per september een stagiair(e) ter
ondersteuning van de afdeling programmering voor 2 à 3 dagen per week.
OVER ONS
Grand Theatre is het eigenzinnige en baanbrekende theater van Groningen.
Vanuit het hart van de stad speelt het theater een actieve, verbindende rol tussen
makers in het noorden en de rest van de wereld. Grand Theatre plaatst
toonaangevend theater- en dansaanbod in actueel en hedendaags perspectief. In
een dynamische combinatie van presenteren en produceren wordt met
kunstenaars, publiek en samenwerkingspartners gezocht naar nieuwe gedachten,
verbanden en werkwijzen om de maatschappelijke impact van actuele,
professionele podiumkunst te vergroten. Grand Theatre vertrekt vanuit het heden
en steunt op een bevlogen en bewogen verleden.
www.grandtheatre.nl
CONCRETE TAKEN VAN DE STAGIAIR(E)
- meedenken over en meewerken aan de invulling van de maandelijkse
clusterprogramma’s;
- ontwikkeling en productionele uitvoering van randprogramma en speciale
projecten;
- inhoudelijke informatie verzamelen over voorstellingen en gezelschappen
en dat vertalen naar aansprekende teksten voor publiek
(website/verslaggeving);
- administratieve ondersteuning, met name de verwerking in het centrale
planningsprogramma, alsook verslagen maken van vergaderingen en
archivering;
- bijhouden van een prospectieagenda;
- aanwezig bij afspraken en deelname aan wekelijks activiteitenoverleg
(afstemming programma, marketing en sociale impact).
In overleg kunnen de exacte werkzaamheden gedurende de stage worden
vastgesteld. Eventueel is er ook tijd om opdrachten vanuit de opleiding te doen.
WIE ZOEKEN WE?
- een student kunst-, cultuur en media, theaterwetenschap,
cultuurmanagement, of een andere toepasselijke studie 3ejaars of hoger;
- een stagiair(e) die resultaatgericht en proactief is, precies werkt en
consciëntieus is, representatief en beschikt over goede communicatieve
vaardigheden. Je bent collegiaal en flexibel en draagt bij aan een goede
werksfeer. Je hebt affiniteit met theater, dans en publiek.
WAT BIEDEN WE?
- een leerzame stageperiode van een aantal maanden, waarbij je kennis kan
maken met allerlei aspecten binnen het theater en producerend huis;
- ruimte om je eigen interessegebieden te onderzoeken;
- inhoudelijke en praktische begeleiding;
- een informele en inspirerende werksfeer;
- toegang tot alle activiteiten in het Grand Theatre;
- een stagevergoeding conform CAO Nederlandse Podia.

REAGEREN
Stuur uiterlijk 20 juni 2019 je motivatiebrief en CV naar
info@grandtheatregroningen.nl. We bieden je ruimte om te leren, dus geef in je
brief aan wat jij zelf interessant vindt en hoe je jezelf wil ontwikkelen. Met vragen
kun je contact met ons opnemen via info@grandtheatregroningen.nl of
0643600093 (maandag t/m donderdag).
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

