Het Nationale Theater
zoekt een
productieleider (stage)

Vanaf januari 2018 zijn wij op zoek naar een HBO/WO stagiaire die ons komt ondersteunen op de
afdeling artistiek bureau / onderdeel productie. Tijdens je stage ben je betrokken bij twee producties
van NTjong: Bloedlink in de regie van Casper Vandeputte en Robotje in de regie van Noël Fischer.
Het Nationale Theater is een nieuwe landelijke theaterorganisatie voor volwassenen en jeugd met
eigen theaters in Den Haag: de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui. We produceren
vernieuwend theater. We zijn het grootste reisgezelschap van Nederland. Ook programmeren we in
Den Haag een gevarieerd aanbod voorstellingen, van cabaret tot muziektheater, van dans tot
theatercolleges.
Werkzaamheden
De productieleider maakt deel uit van het artistieke bureau, hier komt de inhoudelijke voorbereiding,
logistieke en personele planning en productionele uitvoering van de eigen producties en programma’s
van Het Nationale Theater samen.
Je ondersteunt de productieleider met de uit te voeren productiewerkzaamheden. Je hebt contacten
met decor-en kostuumontwerpers, je voert overleg met de techniek en ondersteunt bij de coördinatie
van voorstellingen en de begeleiding van de tournee. Tijdens deze stage is er ook de mogelijkheid om
een onderzoek te doen: is er verschil tussen de leeftijdsgroepen - produceren voor kleuters en voor
pubers en wat gebeurt er in de zaal bij de verschillende groepen.
Wij denken dat dit een interessante en leerzame stage is voor een zelfstandige en ondernemende
student die studeert aan de theaterschool opleiding productie/ regieopleiding of een opleiding
theaterwetenschappen volgt.
Wat bieden wij?
Een veelzijdige, leerzame en energieke stageplaats in deze gloednieuwe en unieke
theaterorganisatie. Met ons team werk je in een dynamische en creatieve omgeving.
In overleg zorgen we ervoor dat jij de stage loopt die bij jou past, en waar wij veel aan hebben.
Uiteraard krijg je de ruimte en onze begeleiding om aan een stageopdracht te werken.
Stagevergoeding en periode
De stagevergoeding is € 300 bruto per maand voor 40 uur p/w. Stageperiode is begin januari t/m 27
april 2018.
Reageren
Meer informatie kan je opvragen bij Meeke Beumer, meekebeumer@hnt.nl. Reacties graag via mail
naar de afdeling HR, via vacatures@hnt.nl.

