10 DAGEN LANG AVONTUURLIJK THEATER
OP BIJZONDERE PLEKKEN IN DE STAD

OVER HET IJ FESTIVAL 2021 ZOEKT STAGIAIR(E)
ALGEMENE PRODUCTIE
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 NDSM-werf en in Amsterdam-Noord liggen. De 29e editie van Over het IJ Festival vindt plaats van
9 t/m 18 juli 2020. 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.

Functienaam
Stage algemene productie

Periode en aantal dagen
Februari t/m juli 2021 fulltime (dagen en periode ter indicatie)
(Over het IJ Festival vindt plaats van 9 t/m 18 juli 2020)

Doel van de functie
Assisteren van de productieafdeling van Over het IJ Festival

Plaats in de organisatie
De stagiaire werkt als rechterhand van Hoofd Productie

Ontvangt leiding van
Hoofd Productie – Annemarijn Zanting

Taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacten leggen en onderhouden met gezelschappen/productieleiders;
Meedenken en productioneel ondersteunen van gezelschappen waar mogelijk;
Productioneel aanspreekpunt zijn voor een paar ‘eigen’ gezelschappen;
Informeren van belanghebbenden (gebruikers NDSM-Werf, Kunststad en omwonenden);
Contact met locaties over productionele aangelegenheden (zoals planning en eventuele
locatie specifieke vragen);
Algemene productieplanning maken, bijwerken en verspreiden;
Ondersteunen bij vergunningsaanvraag;
Productievergaderingen notuleren;
Productiesheets van gezelschappen bijhouden;
Festival draaiboek opstellen in samenwerking met de gehele productieafdeling;
Voorkomende werkzaamheden in aanloop naar, tijdens en na het festival.

Opleiding, kennis en ervaring
Studerend aan een relevante HBO/WO Opleiding.

Vaardigheden en persoonlijkheid
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een flexibele houding en geen 09.00 tot 17.00 mentaliteit;
Je bent resultaatgericht;
Je werkt gestructureerd;
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel;
Je vindt het leuk om te plannen en te organiseren;
Je hebt goede communicatieve vaardigheden;
Je kan goed samenwerken, maar ook zelfstandig taken uitvoeren;
Je hebt affiniteit met de theatersector.

Stagevergoeding volgens CAO Theater.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemarijn Zanting, Hoofd Productie van Over
het IJ Festival, via: annemarijn.zanting@overhetij.nl

Interesse?
Wil je solliciteren? Stuur een motivatiebrief en CV naar bovenstaand emailadres. Kijk voor meer
informatie over ‘Over het IJ Festival’ op www.overhetij.nl.

