zoekt:
Stagiair(e) theatertechniek podia
Wie zijn wij?
In 2017 fuseerden de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui, Zaal 3, Het Nationale
Toneel en NTjong tot Het Nationale Theater (HNT). We zijn het grootste reizende
toneelgezelschap van Nederland. We maken zelf producties voor jong en oud maar we
programmeren ook voorstellingen van andere gezelschappen. In onze theaters is geen avond
hetzelfde. Je ziet bij ons beginnende theatermakers en de allergrootsten van het land. We
veranderen onze theaters in een radiostudio, een danszaal of een festivalterrein. Alle genres
zijn vertegenwoordigd: van cabaret tot toneel, van theatercollege tot muziek en van
jeugdtheater tot poëzie.
Wat ga je doen?
Samen met je collega’s zorg je voor het voorbereiden, draaien en afbouwen van
voorstellingen en evenementen in de zalen en foyers. Je laadt en lost de vrachtwagen en
bouwt licht, geluid, decor en video op. Tijdens repetities, montages en voorstellingen zorg je
voor technische begeleiding, bijvoorbeeld door het changeren van decor of het (onder
begeleiding) bedienen van licht, geluid of video. Soms is er de mogelijkheid om zelf een
lichtplan te maken. Na de voorstelling breek je alles weer af en zorg je dat alles weer klaar is
voor de volgende dag.
Wie ben jij?
• Je bent creatief, flexibel, enthousiast en houdt van theater;
• Je volgt een opleiding podium-/evenementen-/theatertechniek op minimaal mboniveau 3 of 4;
• Je bent minimaal 18 jaar oud;
• Je bent fulltime beschikbaar en woont bij voorkeur in de regio in verband met
wisselende werktijden.
Wat bieden wij?
• Een stage op één van onze podia in Den Haag;
• Stageperiode in overleg (bij voorkeur minimaal 3 maanden);
• Voldoende ruimte om jezelf te ontwikkelen en je competenties te behalen;
• De mogelijkheid om veel voorstellingen te zien;
• Een stagevergoeding van €300 bruto per maand op basis van 38 uur p/w.
Interesse?
Stuur je motivatie en CV naar vacatures@hnt.nl met als titel ‘Sollicitatie stagiair(e) techniek’.
Voor meer informatie en vragen kun je bellen met Alphons Verhallen via 088 3565240.
Wij streven naar een medewerkersbestand dat de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt
en hanteren de Code Culturele Diversiteit. Mede daarom nodigen wij sollicitanten met een biculturele achtergrond van harte uit op deze vacature te solliciteren!

