Stagiair(e) Productie jeugdprogrammering en Educatie
Vanaf september, werktijden in overleg
Over ons theater
Theater Oostblok is het podium van Amsterdam Oost. Een toegankelijke plek met een
eigenzinnig en divers programma. Oostblok presenteert voorstellingen voor kinderen,
jongeren en voor een volwassen publiek. Podiumkunst voedt de verbeelding, vergroot het
perspectief, leidt tot reflectie en gesprek. Oostblok gelooft dat theater en kunst belangrijke
ingrediënten zijn van een goed leven.
Een belangrijke pijler in onze programmering is jeugdtheater. In Theater Oostblok valt er
voor elk kind en voor elke leeftijd iets te beleven. Van 1 jaar tot en met 16 jaar zijn er diverse
voorstellingen bij ons in huis. Op de woensdagochtend programmeren wij
peutervoorstellingen. Ook op zaterdag en zondag spelen gezelschappen voorstellingen van
verschillende disciplines: theater, mime, dans, poppen en muziek. Regelmatig wordt er ook
randprogrammering georganiseerd in de vorm van voorlezen, workshops of kinderatelier.
Om de jeugdprogrammering en de jeugdtheaterlessen te ondersteunen zijn we op zoek naar
een enthousiaste Stagiair(e) productie jeugdprogrammering en educatie.
Wat is er te doen?
Als stagiair(e) productie jeugdprogrammering en educatie ondersteun je het Theater
Oostblok team met de organisatie rondom de jeugdtheater programmering en de
jeugdtheaterlessen. De omvang en invulling van de oproep kan aangepast worden op je
kwaliteiten, ervaring en studie en staat open voor eigen inbreng.
De belangrijkste werkzaamheden waarmee je aan de slag kan gaan bij Theater Oostblok zijn:
•

Creatieve aanvulling van de jeugdtheaterlessen: Het aanvullen van de theaterdocent
met de jeugdtheaterlessen vanaf het najaar. Wij moedigen ook cross-over lessen aan
met bijvoorbeeld dans, zang of circus.

•

Coördinatie van de jeugdtheaterlessen: Het coördineren en inplannen van de
jeugdtheaterlessen en contacten onderhouden met de ouders.

•

Zaal- en kassadiensten bij de jeugdvoorstellingen: De zaaldienst is het aanspreekpunt
voor het publiek voor en na de voorstelling. Je communiceert met de kassa, de
techniek en het theatergezelschap, coördineert de in- en uitloop en draagt zorg voor
het soepel verlopen van de middag. De kassadienst verkoopt de kaarten voor
aanvang van de voorstelling.

•

Organisatie van kleine randprogrammering in het foyer dat de jeugdvoorstellingen
aanvult. Denk bijvoorbeeld aan voorlezen, workshops of een kinderatelier.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde stagiair(e) met affiniteit met theater en met
name het jeugdtheater. Je volgt een relevante studie of hebt een aantoonbare interesse in
het vak. Je bent een eigenwijze kracht dat zelfstandig kan werken en initiatief toont, maar
ook de wil heeft om je in te zetten en te leren. We vragen beschikbaarheid van minimaal een
half jaar en ook in de weekenden en avonden. In een team ben je de onmisbare duizendpoot
en stel je je flexibel en organisatorisch op.
Wat bieden wij?
We bieden je een fijne creatieve en leerzame werkomgeving met ruimte om te groeien. Je
mag gratis naar onze voorstellingen (mits niet uitverkocht). 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 Oostblok dat met elkaar een podium van Oost realiseert.

