
 
 

Het Nationale Theater  
 zoekt  

Stagiaires voor de afdeling Dramaturgie 
 

Het Nationaal Theater (HNT) is het grootste reizende toneelgezelschap van Nederland met meerdere eigen 
theaters in Den Haag; Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui, Zaal3 en de HNT Studio’s. De producties 
van Het Nationale Theater en de jeugd- en jongerenproducties van NTjong 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 voor jong en oud. 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. Jonge acteurs 
en makers krijgen de ruimte om te experimenteren.  
 
In seizoen 2018/2019 zijn wij op zoek naar stagiaires die ons komen ondersteunen op de afdeling dramaturgie 
(onderdeel van HNT Producties).  
 
Werkzaamheden  
De afdeling dramaturgie maakt deel uit van HNT Producties. Hier komen de inhoudelijke voorbereiding, 
logistieke en personele planning en productionele uitvoering van de eigen producties en programma’s van Het 
Nationale Theater samen. De stage bestaat uit de dagelijkse inhoudelijke en productionele ondersteuning van 
de dramaturgen. Je kunt hierbij denken aan: 
Ondersteuning op inhoudelijk en organisatorisch vlak van de nieuwe producties, zowel tijdens de 
voorbereidende fase als tijdens de repetitieperiode. 
Kantoorwerkzaamheden voor de afdeling dramaturgie (bureaudramaturgie). 
Voorbereidende werkzaamheden voor HNT-programma’s, zoals de HOT-avonden en eerste lezingen. 
 
Wat vragen wij? 
Jij bent in 2018/2019 een derde- of vierdejaarsstudent aan een relevante opleiding (dramaturgie of 
theaterwetenschappen). Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je kunt zowel in 
teamverband als zelfstandig werken. Je bent ondernemend en durft initiatief te tonen. Je bent beschikbaar voor 
minimaal drie maanden. 
 
Wij streven naar een medewerkersbestand die 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.  
 
Wat bieden wij?  
Een veelzijdige, leerzame en energieke stageplaats in deze gloednieuwe en unieke theaterorganisatie. Geen 
enkele theaterorganisatie in Nederland heeft zo’n grote afdeling dramaturgie als Het Nationale Theater. Je leert 
dus van meerdere dramaturgen tegelijk. 
Je ontvangt een stagevergoeding conform de CAO Theater.  
 
Reageren  
Je motivatiebrief met cv ontvangen wij graag vóór 24 september 2018.  Reacties ontvangen wij graag per mail 
vacatures@hnt.nl, Meer informatie kun je opvragen bij Willemijn Barelds willemijnbarelds@hnt.nl 
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