
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 | Theater en Dans begeleidt jaarlijks een selecte groep jonge theater- en dansmakers bij 
het ontwikkelen van nieuwe producties en plannen. Nieuwe makers krijgen de kans in Theater a/d Rijn in 
Arnhem, thuisbasis van De Nieuwe Oost Theater en Dans, producties te maken en worden gecoacht bij de 
ontwikkeling van een zelfstandige beroepspraktijk. Als stagiair wordt je een volwaardig onderdeel van het 
(marketing)team. 
Daarnaast loop je stage in een unieke omgeving, midden in de broedplaats van jong en vernieuwend 
theater- en danstalent. 

Stage 

Wij zijn op zoek naar fulltime en/of parttime marketing- en communicatiestagiair(e)s. De stageperiode 
kan in overleg worden vastgelegd. Als stagiair ben je betrokken bij diverse projecten van De Nieuwe Oost 
Theater en Dans. Je schrijft programma- en publiciteitsteksten, houdt 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.

Voor MA-studenten is het mogelijk deze stage in te zetten als een onderzoeksstage. In die functie voer je 
tijdens de stage een onderzoek uit dat inhoudelijk relevant is voor De Nieuwe Oost.

Wat we zoeken  
• HBO of universitair werk- en denkniveau

• Iemand met interesse in podiumkunsten

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

• Iemand die minimaal 3 dagen per week stage kan komen lopen, voor meerdere maanden

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

• Stagevergoeding conform CAO Theater & Dans

Startmoment, duur van de stage en vaste werkdagen worden in onderling overleg bepaald. 
Je kunt je sollicitatie (motivatiebrief en cv) richten aan Nienke Aangenendt, nienke@denieuweoost.nl. 

Stagevacature De Nieuwe Oost | Theater en Dans
Marketing en communicatie

http://www.denieuweoost.nl
mailto:nienke%40denieuweoost.nl?subject=Stagevacature%20De%20Nieuwe%20Oost%20Marketing%20en%20communicatie

