Stage vacatures Festival Tweetakt

Voor de komende editie is Festival Tweetakt op zoek naar stagiairs.
Festival Tweetakt is een jaarlijks kunstenfestival voor alle leeftijden. Het programma bevat
bijzondere theater- en dansvoorstellingen, muziekoptredens, cabarettalenten, (interactieve)
beeldende kunst en vele cross-overs. Het festival vindt in 2019 plaats van 29 maart tot en met 14
april in de stad Utrecht en op feestdagen en weekenden van 31 maart tot 16 juni op Fort
Ruigenhoek.
Bij Tweetakt houden we van mensen die aanpakken, flexibel en gemotiveerd zijn, zelfstandig kunnen
werken en denken in creatieve oplossingen. De kleine festivalorganisatie biedt een dynamische
werkplek waarbij je deel uitmaakt van een jong team en het werk afwisselend is. Spreekt dit jou aan,
dan biedt Festival Tweetakt een leuke stageplaats waar je veel kan leren én festivalervaring op kan
doen!
We zijn op zoek naar stagiairs op het gebied van:
• Publiciteit
• Website en social media
• Productie
• Vrijwilligerscoördinatie
Informatie:
• De precieze stageperiode wordt in overleg vastgesteld. De voorkeur gaat uit naar stagiairs die 4 tot
5 dagen per week beschikbaar zijn.
• Reis- en accommodatiekosten worden niet vergoed omdat verwacht wordt dat je in het bezit bent
van een OV-studentenkaart of in Utrecht woont.
• Meer informatie over stages bij Festival Tweetakt en de afzonderlijke vacatures vind je op:
www.tweetakt.nl/about/vacatures-stages

Wij bieden:
• Een stagevergoeding
• Een gezellige, inspirerende werksfeer
• Veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling
• Veel ervaring en een nieuw netwerk

Lijkt het je leuk om bij Festival Tweetakt stage te lopen? Reageer dan snel en wacht niet te lang.
Stuur per e-mail een motivatie plus CV naar r.gerritsen@tweetakt.nl onder vermelding van
“stagevacature”. Voor vragen kun je bellen met Rozemarijn Gerritsen op 030 7116640.

Publiciteit
Je werkt op de publiciteitsafdeling van Festival Tweetakt. Je werkzaamheden zijn: het coördineren
van aankleding festivallocaties en distributie van publiciteitsmaterialen, het onderhouden van
contact met gezelschappen en kunstenaars, het bedenken en uitzetten van publiciteits- en
publieksacties en het uitvoeren van groepsaquisitie.
Je hebt affiniteit met kunst en cultuur, houdt van communicatie en marketing, en wilt graag ervaring
opdoen een festivalorganisatie. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, je kunt goed
schrijven, bent zelfstandig, creatief en stressbestendig. Je bent tijdens het festival beschikbaar.
Aanvang stageperiode kan in overleg. Bij voorkeur 4 à 5 dagen in de week beschikbaar.
Website en social media
Ook bij deze functie ben je onderdeel van de publiciteitsafdeling. Je werkt nauw samen met hoofd
social media en de webredactie. Je werkzaamheden zijn: het maken, plaatsen en beheren van
content op de website en social media, social media advertising, het schrijven van teksten en
verzamelen van content.
Je hebt affiniteit met kunst en cultuur, houdt van social media en online communicatie, en wilt graag
ervaring opdoen een festivalorganisatie. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, je
kunt goed schrijven, bent zelfstandig, creatief en stressbestendig. Je bent tijdens het festival
beschikbaar.
Aanvang stageperiode kan in overleg. Bij voorkeur 4 à 5 dagen in de week beschikbaar.
Productie
Je bent onderdeel van het productieteam en assisteer je één van de producenten van Tweetakt en
ben je bezig om de productie van het festival en verschillende theatervoorstellingen zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Je hebt contact met verschillende theatergezelschappen, locaties en
bedrijven. Je vindt het leuk om met verschillende partijen contact te hebben en oplossingsgericht
bezig te zijn.
Je hebt affiniteit met kunst en cultuur en wilt graag ervaring opdoen een festivalorganisatie. Je
beschikt over goede communicatieve vaardigheden, je kunt goed schrijven, bent zelfstandig, creatief
en stressbestendig. Je bent tijdens het festival beschikbaar.
Aanvang stageperiode kan in overleg. Bij voorkeur 4 à 5 dagen in de week beschikbaar.
Vrijwilligerscoördinatie
Als stagiair vrijwilligerscoördinatie ben je verantwoordelijk voor de werving en selectie van ruim 200
vrijwilligers en ben jij voor al deze mensen het aanspreekpunt. Je werkzaamheden zijn: het opstellen
en uitvoeren van een wervingsplan, het begeleiden van vrijwilligers, het organiseren van
informatiebijeenkomsten en het maken van roosters. Je vindt het leuk om met veel verschillende
mensen te werken en oplossingsgericht bezig te zijn.
Je hebt affiniteit met kunst en cultuur en wilt graag ervaring opdoen een festivalorganisatie. Je
beschikt over goede communicatieve vaardigheden, je kunt goed schrijven, bent zelfstandig, creatief
en stressbestendig. Je bent tijdens het festival beschikbaar.
Aanvang stageperiode kan in overleg. Bij voorkeur 4 à 5 dagen in de week beschikbaar.

