
 

 

 
PLEIN THEATER is het podium van de wereld om ons heen, een ruimte in Amsterdam Oost met een 
eigenzinnig en divers programma voor iedereen. Wij presenteren voorstellingen aan kinderen, jongeren en 
een volwassen publiek en zijn naast een presenterend podium ook een theater met een internationale 
oriëntatie en een producerend en samenwerkend theater. Ook ons Eetlokaal is een ontmoetingsplek van 
theaterbezoekers en een plek in de buurt waar je goed en lekker kunt eten en drinken. 
 
Wij staan open voor het maatschappelijke, gaan met een onderzoekende blik het experiment aan en zijn 
verbonden met de dynamiek van de wereld. Onze uitgangspunten in de programmering en algehele 
bedrijfsvoering zijn Kwaliteit, Verbinding, Lokaal=Mondiaal, Heden=Toekomst en Onverwacht. 
 
Om onze jeugdprogrammering en jeugdtheaterlessen te ondersteunen zijn we vanaf september (of eerder) 
op zoek naar een enthousiaste: 
 
 

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

stagevergoeding in overleg 
 

Een belangrijke pijler in onze programmering is jeugdtheater. Op de woensdagochtend programmeren wij 
regelmatig voorstellingen en activiteiten voor peuters en op de zaterdag- en zondagmiddag presenteren 
wij jeugdvoorstellingen voor kinderen en jongeren met diverse disciplines en eigentijdse thema’s. Rondom 
de voorstellingen organiseren we soms extra activiteiten, zoals workshops met professionele makers of een 
Creatief Atelier. En op de woensdagmiddag geven we theaterlessen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, waar 
de leerlingen zelf toewerken naar een eindpresentatie in onze theaterzaal. 
 
 
Als Stagiair(e) Productie Jeugdprogrammering en Educatie ondersteun je het PLEIN THEATER team met 
productionele en creatieve werkzaamheden rondom de jeugdprogrammering 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 werkzaamheden bestaan uit: 

• Inhoudelijke ondersteuning van de jeugdtheaterlessen: Meelopen en 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, 
informatie verstrekken aan en contact onderhouden met de ouders én het organiseren van de 
tweejaarlijkse eindpresentaties (januari en juni). 

• Zaalcoördinatie bij de (jeugd)voorstellingen: De zaalcoördinator is het aanspreekpunt voor het 
publiek voor en na de voorstelling. Je communiceert met de kassa en het theatergezelschap, 
coördineert de in- en uitloop en draagt zorg voor het soepel verlopen van de middag/avond. 

• Productiewerkzaamheden rondom een nieuw programmaonderdeel van het PLEIN THEATER: Een 
workshop-reeks met professionele makers als aanvulling op de voorstellingen. 



• Organisatie van buurtgerichte randprogrammering in het Eetlokaal dat de jeugdprogrammering 
aanvult. Denk bijvoorbeeld aan een spelletjesmiddag of een Creatief Atelier. 

• Meedenken, voorbereiden en uitvoeren van het jaarlijkse Winterfestival in de kerstvakantie. 
 

Wie zoeken wij? 
 
Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde stagiair(e) met affiniteit met theater en met name het 
jeugdtheater en/of jeugdactiviteiten. 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. 
Je werkt graag op de vloer met mensen/kinderen en hebt een gastvrije houding. Een proactieve 
werkhouding en een hands-on mentaliteit zijn eigenschappen waar je je in herkent. In het 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 
• Bezit organisatorische kwaliteiten 
• Is gemotiveerd en leergierig 
• Heeft een gastvrije houding 
• Spreekt en schrijft correct Nederlands 
• Beschikbaar in de weekenden 

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 
Jeugdprogrammering & Educatie naar berith@plein-theater.nl 
 


