
 

 
PLEIN THEATER is een uniek theater in Amsterdam Oost met een actueel en divers programma 
voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

Onze programmering bestaat uit kleinschalige en intieme voorstellingen met moderne dans, 
jeugdtheater, hedendaagse kamermuziek en experimenteel theater. Wij kiezen enerzijds voor het 
vertonen van toptheatergroepen en anderzijds bieden wij ruimte aan jonge, talentvolle makers om 
ervaring op te doen en te experimenteren. In onze visie heeft de maker een centrale rol als 
aanjager van maatschappelijke verandering. 

Ons productiehuis maakt daarnaast theaterprojecten die aansluiten bij historische en 
maatschappelijke thema’s van de wereld om ons heen. 
 
Ter ondersteuning van ons programma zijn wij per september (of eerder) op zoek naar een: 
 
 

Stagiair(e) Productie Programma & Events  
Startdatum en werktijden bespreekbaar, voor minimaal een half jaar 

stagevergoeding in overleg 
 
 
In ons theaterhuis komen er veel programmalijnen en veel verschillende publieksgroepen samen; 
Theater, dans, muziek, jeugd, talkshows, film, exposities, internationale uitwisselingen en diverse 
evenementen en festivals. Als Stagiair(e) Productie Programma & Events ondersteun je het 
PLEIN THEATER Team met de organisatie en uitvoering rondom de diverse programma’s, 
evenementen en eigen producties. 

De omvang en invulling van de oproep kan aangepast worden op je kwaliteiten, ervaring en studie 
en staat open voor eigen inbreng. Werktijden zijn flexibel, maar zullen ook zeker in de weekenden 
en in de avonden plaatsvinden. 

 
De werkzaamheden bestaan uit: 

• Productionele werkzaamheden bij de diverse programmalijnen, zoals Nieuwe Noten 
Amsterdam, Amsterdam Talks Seks, Theater en Dans. 

• Organisatorische ondersteuning bij diverse evenementen, zoals FRINGE, 24H Oost, 
Expositie openingen en het jaarlijks Winterfestival. 

• Coördinatie van jeugdtheaterlessen, zoals het bijhouden van de inschrijvingen en het 
organiseren van de eindpresentatie. 

• Het aanmaken en aanvullen van evenementen en draaiboeken in planning- en 
ticketsysteem Stager.  

• Inroostering en begeleiding van vrijwilligers voor de kassadiensten en publieks-
zaalcoördinatie bij de programmering. 

• Kassadiensten en publieks-zaalcoördinatie bij voorstellingen: De zaalcoördinator is het 
aanspreekpunt voor het publiek voor en na de voorstelling. Je communiceert met de kassa 



en de artiest/ het (theater)gezelschap, coördineert de in- en uitloop en draagt zorg voor 
het soepel verlopen van de middag/avond. 

• Het initiëren en organiseren van nieuwe programma’s en evenementen in lijn met de 
uitgangspunten van het PLEIN THEATER. 

 
Wie zoeken wij? 
 
Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde stagiair(e) met affiniteit met 
theater/podiumkunsten. Je volgt een relevante studie en toont interesse in het vak. Je bent een 
eigenwijze kracht dat zelfstandig kan werken en initiatief toont, maar ook ambitieus is om je in te 
zetten en te leren. Een pro-actieve werkhouding en een hands-on mentaliteit zijn eigenschappen 
waar je je in herkent. Je handelt accuraat en ondernemend en hebt een gastvrije houding. In een 
team ben je de onmisbare duizendpoot en stel je je flexibel en organisatorisch op. 
 
Functie-eisen 
 

• Volgt een relevante opleiding, bij voorkeur een HBO zoals CMV of Productie 
Podiumkunsten 

• Bezit organisatorische kwaliteiten 
• Is gemotiveerd en leergierig 
• Spreekt en schrijft correct Nederlands 
• Beschikbaarheid in de weekenden en avonden 

 
Wat bieden wij?  
 
We bieden je een fijne, creatieve en leerzame werkomgeving met ruimte om te groeien. We geven 
een werkervaring in een culturele organisatie met een nationaal en internationaal netwerk. Je 
krijgt bij ons redelijk veel ruimte om met je ideeën bij te dragen en aan de slag te gaan. 
Gedurende de stageperiode word je door onze medewerkers begeleid en in overleg kun je 
gaandeweg meer verantwoordelijkheden op je nemen die passen bij jou talenten. Je bent een 
onmisbaar en gelijkwaardig onderdeel van Team PLEIN THEATER en bent in hoge mate betrokken 
bij de uitvoer van onze plannen. 
 
Interesse?   
 
Stuur ons een mail met motivatiebrief, cv en portfolio o.v.v sollicitatie stage Productie Programma 
& Events naar berith@plein-theater.nl 
 


