
 
Het betreft een stage 4 of 5 dagen per week voor tenminste vier maanden (september t/m 
december 2018). Een kortere of langere periode is bespreekbaar. Gezien de aard van de 
stage kan aanwezigheid tijdens voorstellingen in het weekend of ’s avonds gewenst zijn.  
 
De Toneelmakerij is het Amsterdamse theatergezelschap en theaterhuis voor kinderen, 
jongeren en de volwassenen om hen heen. We maken avontuurlijk en verrassend theater 
vanuit betrokkenheid bij de samenleving. Soms maken we technisch complexe 
theaterproducties, dan weer kleine klaslokaalvoorstellingen, dicht op de huid van het publiek 
en ook voorstellingen op ruwe en onverwachte locaties. Theater dat met verbeeldingskracht 
en humor de werkelijkheid in een onverwacht perspectief zet, dat ruimte schept voor 
ontmoeting, ontroering en reflectie. Onze bijzondere aandacht gaat uit naar taal, educatie, 
talentontwikkeling en het internationale theatrale veld.  
In theaterseizoen 2018/2019 gaan bij de Toneelmakerij vijf nieuwe voorstellingen in 
première. Eén daarvan is De Krijtkring, de afscheidsproductie van artistiek leider en regisseur 
Liesbeth Coltof bij de Toneelmakerij – een voorstelling met de adem van een popconcert met 
muziek van en door Frédérique Spigt. We maken een coproductie met Trouble Man én 
brengen een multi-media-theaterstuk. Deze drie producties gaan op tournee langs theaters in 
Nederland en België. Daarnaast brengen we een locatieproject in Amsterdam Zuidoost en 
spelen we een voorstelling in de klas. Ook maken we een voorstelling met jongeren.  
 
Taken 
Als trainee/stagiair(e) marketing draai je mee op de afdeling marketing & communicatie van 
de Toneelmakerij. Je draagt bij aan de dagelijkse gang van zaken op het hoofdkwartier van 
het toneelgezelschap: het kantoor aan de Lauriergracht in Amsterdam. Je krijgt de kans veel 
te leren en nieuwe dingen te ontdekken, onder begeleiding van twee vaste werknemers van 
het gezelschap.  
 
Voorbeelden van werkzaamheden zijn:  

 Beheer van de website 
 Dataverzameling en -verwerking 
 Redactie van e-mailnieuwsbrieven 
 Doelgroepenmarketing  
 Contact met tourneetheaters over marketing voor Toneelmakerijvoorstellingen 
 Redactie social media 
 CRM beheer 
 Coördineren van grote mailingen  

 
Profiel 

 Minimaal HBO opleiding 
 Interesse in (marketing en communicatie van) culturele organisaties 
 Praktijkervaring in de dienstverlenende industrie (tijdens eerdere stage) is een pre 
 Flexibel ingesteld, geen 9 – 5 mentaliteit 
 Communicatief sterk en een aanpakker 

 
Wij bieden jou 
Een stagevergoeding van €300,- per maand op basis van fulltime. Daar horen fijne 
secundaire arbeidsvoorwaarden bij, zoals kaartjes voor voorstellingen, een leuke 
werkomgeving en een werkplek midden in de Jordaan in Amsterdam. Bovendien krijg je op 
de plek die je zult bekleden de kans om een mooi netwerk op te bouwen.  
 
Reacties 
Korte brief en CV vóór 24 mei naar info@toneelmakerij.nl.  
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