
 
 

 
 
 
Vacature | Stage filmprogrammering & productie 
 
Het Noordelijk Film Festival zoekt een stagiair(e) programmering en productie in de aanloop naar de 
39e editie van het festival (5 t/m 11 november 2018). 
 
Het Noordelijk Film Festival is het grootste en oudste regionale filmfestival in Nederland, met een 
bijzondere focus op het Noorden. Van maandag 5 tot en met zondag 11 november staat Leeuwarden 
zeven dagen lang in het teken van film. Met een prachtig programma dat inzoomt op het Noorden 
dichtbij en het Noorden veraf, brengt het Noordelijk Film Festival grote publieksfilms, fijnzinnige 
parels voor de echte cinefielen, speciale premières met internationale gasten, foodfilms, klassiekers, 
muziekfilms en nog veel meer naar Leeuwarden. (Festivallocaties: Stadsschouwburg De Harmonie, 
Slieker Film en Neushoorn). 
 
In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa en het Noordelijk Film Festival is onderdeel  
van het hoofdprogramma met het New Generation programma. In deze zogenaamde ‘talent days’ 
organiseren we verschillende activiteiten voor filmmakers, studenten en andere geïnteresseerden. 
Klik hier voor meer informatie. 
 
We werken met een klein kernteam van professionals (enkele vaste medewerkers van Film in 
Friesland samen met freelancers) en heel veel vrijwilligers om dit te realiseren. Daar kun jij deel van 
uitmaken. Wij willen je graag de kans geven om een kijkje achter de schermen te nemen bij de 
organisatie van een filmfestival en actief mee te werken aan onze 39e editie. 
 
Functie 
Als stagiair programmering en productie ondersteun je de artistiek leider/programmeur van het 
festival op de programmaonderdelen Noorderkroon en New Generation. Omdat we werken met een 
klein team kun je in deze functie veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen, zowel inhoudelijk als 
productioneel. Door het kleine team zal je veel samenwerken met alle medewerkers van het festival. 
Het filmfestival is onderdeel van Film in Friesland, waar ook filmhuis Slieker Film en het Fries Film 
Archief onder vallen. Tijdens de stage zal je ook verschillende werkzaamheden verrichten voor 
Slieker Film. 
 

http://noordelijkfilmfestival.nl/filmmakers/new-generation/
http://noordelijkfilmfestival.nl/filmmakers/noorderkroon/
http://noordelijkfilmfestival.nl/filmmakers/new-generation/


Hier ga je je mee bezig houden: 

 Werving van films 

 Administreren inzendingen 

 Contact zoeken en onderhouden met filmmakers, juryleden, sprekers 

 Films kijken, beoordelen, selecteren en presenteren in programma’s 

 (Beeld)materiaal verzamelen, teksten schrijven 

 Workshops en masterclasses organiseren 

 Verzorgen van Q&A’s bij filmvertoningen 

 Overige festivalwerkzaamheden in overleg 

 Verschillende werkzaamheden voor Slieker Film 
 
Wij zoeken iemand met: 

 grote affiniteit met film (ook documentaires, amateur- en studentenfilms) 

 een relevante (HBO of WO) opleiding of andere achtergrond 

 zelfstandige, stressbestendige en flexibele werkhouding 
 
Deze stage is zeer geschikt voor master- of derdejaars bachelor studenten filmwetenschappen van 
bijvoorbeeld KCM in Groningen, Media en Cultuur in Amsterdam of Utrecht, maar studenten 
van andere gerelateerde HBO of universitaire opleidingen zijn natuurlijk ook van harte welkom om te 
reageren. Ben je al afgestudeerd? Een werkervaringsplek is in overleg ook mogelijk. Aantoonbare 
ervaring of affiniteit met filmanalyse/filmkritiek is een pre. Evenals ervaring met het organiseren van 
projecten of festivals en een netwerk/connectie in de Noord Nederlandse ‘filmwereld’. Het is handig 
als je in Noord-Nederland woont. 
 
Periode 
Vanaf half augustus t/m het festival zelf in november. De stage is voor 4 dagen in de week en de 
laatste weken voor het festival en tijdens het festival fulltime. Er kan deels op kantoor (bij Slieker 
Film in het Fries Museum, Leeuwarden) en deels vanuit huis gewerkt worden. In overleg zijn er 
meerdere opties mogelijk. 
 
Wat bieden wij? 
Een leerzame, interessante en informele werkomgeving waar je veel vrijheid kunt krijgen om je eigen 
ideeën te realiseren, veel ervaring kunt opdoen en verantwoordelijkheid krijgt voor de betreffende 
programmaonderdelen. Tijdens je stage word je begeleid door de programmeur. Er is geen 
stagevergoeding. 
 
Reageren 
Wil jij deze uitdaging aangaan? Reageer dan voor 1 juni 2018 door een mail te sturen met jouw 
motivatie en cv naar Loes Brinkman: l.brinkman@noordelijkfilmfestival.nl 


