Stagiair(e) communicatie & productie gezocht voor
festival Loeren bij de Boeren
feb t/m juli 2022

Stichting Aan de Slinger zoekt per januari of februari 2022 (startdatum in overleg)
een stagiair(e) communicatie & productie voor diverse culturele projecten in Houten. We
zijn een kleine stichting, dus je ervaart vele aspecten van een culturele organisatie.
Denk aan het festival Loeren bij de Boeren, wat op 2 en 3 juli 2022 plaats vindt.
Loeren bij de Boeren is een zomers festival in een prachtige kersenboomgaard in ’t Goy
(nabij Houten, net buiten Utrecht) met goede muziek, kinderactiviteiten en bijzonder
locatietheater. Jaarlijks trekt het festival zo’n 1500 bezoekers. Rondom deze periode ben
je fulltime beschikbaar. Daarnaast zijn er ook nog andere kleinere (educatieve)
projecten waarin je mee kunt draaien. Bekijk de aftermovie van het festival hier:
https://www.youtube.com/watch?v=Cl0s1W-lLKA.
Daarnaast zoeken we iemand die meedraait met de organisatie van het aller gezelligste
huiskamerfestival: Gluren bij de Buren. Je helpt in deze stage bij de voorbereidingen
hiervan.
Functie-taken:
Taken bestaan o.a. uit het creatieve en organisatorische proces begeleiden van deze
projecten, meedenken in de programmering, productionele taken, werken met diverse
doelgroepen, het maken en bijhouden van draaiboek en begroting, meedraaien in proces
evaluatie en afwikkeling. Daarnaast zijn er een aantal doorlopende taken, zoals het
bijhouden van de website, uitbreiden en up tot date houden van onze Social Media
kanalen en het bijhouden van andere lopende zaken.
Functie-eisen:
• Affiniteit met kunst en cultuur
• Je volgt een relevante HBO-opleiding, zoals Kunst en Economie, Leisure & Events,
Theatermanagement of Culturele Maatschappelijke Vorming (Social Work)
• Inzet, betrokkenheid, initiatiefrijk, leergierig, zelfstandig
• Ervaring met Microsoft Office (m.n. Word, Excel, Outlook)
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
• Flexibel en creatief
• Organisatorisch inzicht en – vermogen
• Reflectief vermogen
• Gevoel voor humor
Wat bieden wij?
-Een leeromgeving waar er veel ruimte is voor eigen interesses en ambities.
-Een plek in een klein en hecht team waar je veel zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid krijgt, en zelf mede richting kunt geven aan de inhoud van je stage.
-We bieden een stagevergoeding.
Stuur je CV en motivatiebrief voor 20 december 2021 naar Bea Nederhoff
(cultuurmakelaar) via cultuurmakelaar@aandeslinger.nl. Meer informatie bel:
0646161917.

