zoekt
Stagiair(e) Creatieve Programmaproductie
Het Nationale Theater (HNT) is het grootste reizende toneelgezelschap van Nederland met
meerdere eigen theaters in Den Haag: de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui,
Zaal3 en de HNT Studio’s. De producties van Het Nationale Theater en de jeugd- en
jongerenproducties van HNTjong zijn spraak- en smaakmakend en zitten dicht op de huid
van
actuele ontwikkelingen in de samenleving.
Het Nationale Theater is hét gemeenschapshuis van Den Haag. Een laagdrempelige plek
voor kunstbeleving, debat en ontmoeting; in de verschillende theaters maar ook op
scholen,
in de wijken en op speelplekken in het land. Via Het Nationale Theater maken kinderen,
jongeren en volwassenen kennis met theater, ook voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
Door
voorstellingen te bezoeken, erover te praten en zelf de vloer op te gaan.
Stage creatieve programmaproductie
Vanaf 1 september 2019 zijn wij op zoek naar een HBO/WO-stagiaire die ons tot eind
december komt ondersteunen op de afdeling programmering en programma’s.
Werkzaamheden stage creatieve programmaproductie
Het Nationale Theater is er in de eerste plaats voor het publiek. Daarom zoeken wij naar
verrassende en vernieuwende manieren om bezoekers bij onze producties en
programmering te betrekken. Lijkt het jou leuk om randprogramma’s te organiseren, mee
te
werken aan een van onze eigen festivals of met een groep bezoekers voorstellingen te
bezoeken en daarop te reflecteren? Dan is onze stage creatieve programmaproductie iets
voor jou! Je kunt worden ingezet bij ons festival Nee, Jij Hebt Talent!, de Wijkjury,
Afrovibes festival, ons Toneelkijker project, een ….Is HOT avond of een van de vele
projecten van Het Nationale Theater.
Aantal dagen en de exacte startdatum is in overleg.
Dus ben je een HBO/ WO student Kunstmanagement, Media & Cultuur, Productie
Podiumkunsten, Leisure Management of een vergelijkbare studie, en ben je ook nog
creatief, initiatiefrijk, niet bang voor verantwoordelijkheid en heb je een passie voor het
theater? Kom dan stagelopen bij het team programmering en programma’s!
Wat bieden wij?
Een veelzijdige, leerzame en enerverende stageplaats in een unieke theaterorganisatie. Met
ons jonge 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 eventuele stageopdracht te werken.

Stagevergoeding
Je ontvangt een stagevergoeding van € 300,- bruto per maand voor 38 uur p/w. (dagen in
overleg)
Geïnteresseerd?
Mail dan voor 5 juli 2019 je cv en motivatie naar vacatures@hnt.nl. Meer informatie
over deze stage kan je opvragen bij Miel van Teijlingen, mielvanteijlingen@hnt.nl.
Wij streven naar een medewerkersbestand dat de diversiteit van de maatschappij
weerspiegeld en hanteren de Code Culturele Diversiteit. Mede daarom nodigen wij
sollicitanten met een bi-culturele achtergrond van harte uit op deze vacature te
solliciteren!

