OVER HET IJ FESTIVAL 2019 ZOEKT STAGIAIR PRODUCTIE
ZEECONTAINERPROGRAMMA
Periode
De stage loopt vanaf mei t/m 14 juli fulltime; in de week t/m 19 juli werk je
nog ca. 4 dagen mee aan de afronding van het festival. Exacte startdatum
in overleg.
Wat is Over het IJ Festival?
Over het IJ Festival is een avontuurlijk theaterfestival in Amsterdam. De
voorstellingen worden gespeeld op unieke, onverwachte en
indrukwekkende binnen- en buitenlocaties die voornamelijk op de NDSMwerf en in Amsterdam-Noord liggen. De 27ste editie van Over het IJ
Festival vindt van 5 t/m 14 juli 2018 plaats. Door zich te bewegen op het
snijvlak van theater, maatschappij en economie, met partners uit alle
sectoren, presenteert Over het IJ Festival een innovatief en divers
programma met jonge, talentvolle en gerenommeerde theatermakers.
Functie
Productiestagiair(e) Zeecontainerprogramma. Het
Zeecontainerprogramma is onlosmakelijk verbonden met Over het IJ
Festival. Al 14 jaar zetten theatermakers hier hun eerste stappen in het
ontwikkelen van locatietheater. In 10 zeecontainers maken 10 jonge
theatermakers een voorstelling van maximaal 15 minuten.
Korte omschrijving taken
 Je ondersteunt de productieleider van het Zeecontainerprogramma
in het productioneel begeleiden van de makers. Je inventariseert de
plannen van de makers en kijkt wat er productioneel nodig is voor
de realisatie van deze plannen;
 Je maakt samen met de productieleider een bouwplanning, try-out
planning en speelplan
voor het Zeecontainerprogramma;
 Tijdens het festival zorg je samen met de productieleider voor het
soepel verlopen van het zeecontainerprogramma. Je instrueert de
vrijwilligers, je houdt de financiën bij en je zorgt voor een gezellige
sfeer backstage.
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Vaardigheden en Persoonlijkheid
Je hebt een flexibele houding en geen 09.00 tot 17.00 mentaliteit;
Je vindt het leuk om een grote groep mensen aan te sturen;
Je bent enthousiast en weet dit enthousiasme over te brengen aan
anderen;
Je hebt goede communicatieve vaardigheden;
Je vindt het leuk om met verschillende type mensen om te gaan;
Je kan goed samenwerken, maar ook zelfstandig taken uitvoeren;
Je bent resultaatgericht;
Je vindt het leuk om te plannen en organiseren;
Je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel.
Wat bieden wij?
Een stage binnen een festivalorganisatie met passie voor theater. Je
wordt onderdeel van het team en zal binnen dat team ook je eigen
verantwoordelijkheden krijgen. Een unieke kans om de organisatie van
een festival van binnenuit mee te maken. Stagevergoeding volgens CAO
Theater.
Meer informatie en/of reageren?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Leonie Baars, uitvoerend producent Over het IJ Festival via:
leonie.baars@overhetij.nl. Wil je solliciteren? Stuur een sollicitatiebrief met
C.V. naar bovenstaand emailadres.
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