
De Nieuwe Oost is een onbegrensd productiehuis in Oost-Nederland. De Nieuwe Oost is er voor 
makers: theatermakers, choreografen, schrijvers en muzikanten. Wij bieden een plek waar mag worden 
geëxperimenteerd en een platform waar makers elkaar kunnen ontmoeten. We maken, bedenken en 
organiseren festivals, voorstellingen en concerten, we publiceren boeken en releasen muziek. Onze 
makers worden gecoacht bij de ontwikkeling van een zelfstandige beroepspraktijk, en staan midden in 
de samenleving. Daarnaast organiseert De Nieuwe Oost makers-meetups, open repetities, debatten met 
wetenschappers en maatschappelijke organisaties. Kijk voor meer informatie op denieuweoost.nl.

De Nieuwe Oost | pop 
Vanuit Deventer focussen wij op muzikaal talent en werken met hen aan trajecten waarin popcultuur het 
vertrekpunt is. De makers en projecten van dit moment zijn o.a. Freez, Jo Goes Hunting, Symphony of Fire 
en Nieuwe Electronische Waar (NEW). Met onze muziek gerelateerde projecten spelen we meer dan 150 
shows per jaar op pop- en theaterfestivals, clubs, podia en ongewone locaties in binnen- en buitenland. 

Stage 

De Nieuwe Oost | pop is op zoek naar stagiair(es) marketing en communicatie in de periode van half 
augustus t/m december 2019. Als stagiair ben je betrokken bij diverse projecten van De Nieuwe Oost| 
pop en corporate. Je schrijft publiciteitsteksten, houdt website en social media bij, voert redactionele 
werkzaamheden uit, onderhoudt contact met makers, theaters, podia, samenwerkingspartners en pers, 
ondersteunt je afdeling op het gebied van marketing en communicatie (zowel on- als offline) en denkt 
actief mee over de marketing- en pr-strategie voor onze producties. 

Wat we zoeken  
• HBO of universitair werk- en denkniveau

• Marketing/communicatie opleiding

• Iemand met interesse in podiumkunsten in het algemeen en muziek in het bijzonder

• Een flexibel, creatief, initiatiefrijk, zelfstandig en enthousiast persoon die graag wil leren

• Iemand die 4  dagen per week stage kan komen lopen, voor meerdere maanden 

• Iemand met kennis van Adobe Photoshop en Wordpress 

Wat we bieden
• Een boeiende en leerzame stageplaats in een dynamisch productiehuis 

• De ruimte tot het nemen van eigen initiatief en zelfstandig werken 

• Een plek binnen een hecht team, waarbij je volledig meedraait 

• Een kijkje achter de schermen bij uiteenlopen de interdisciplinaire producties

• Een informele, flexibele werkplek

Startmoment, duur van de stage en vaste werkdagen worden in onderling overleg bepaald. 
Je kunt je sollicitatie (motivatiebrief en cv) richten aan Rens den Hartog, rens@denieuweoost.nl. 
We ontvangen je reactie graag uiterlijk woensdag 26 juni. De gesprekken vinden plaats in de week van 
1 juli. 
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