
De Nieuwe Oost is een onbegrensd productiehuis in Oost-Nederland dat een plek biedt aan makers uit 
verschillende disciplines (theatermakers, choreografen, schrijvers en muzikanten) en een platform 
waar zij elkaar kunnen ontmoeten. De makers worden gecoacht bij de ontwikkeling van een zelfstandige 
beroepspraktijk en het maken van nieuw werk. 

Bij De Nieuwe Oost | Wintertuin ligt de nadruk op schrijven en het begeleiden van beginnende schrijvers. 
Wij zetten verhalen in als middel om verbinding te maken. We organiseren literaire festivals en maken 
programma’s rondom schrijven, schrijvers en literatuur. Wij bestaan uit een hecht en enthousiast team 
van ongeveer vijftien mensen: schrijvers, redacteuren, programmamakers, producenten, ontwerpers, 
marketeers, een administratief medewerker en natuurlijk stagiairs. Ook binnen de organisatie doen we 
aan talentontwikkeling: veel stagiairs keren later terug als collega, freelancer of maker. Kijk voor meer 
informatie op denieuweoost.nl/literatuur.

Stage
Als stagiair vorm je een belangrijke schakel binnen je afdeling en ben je betrokken bij diverse projecten. 
Je denkt zowel praktisch als inhoudelijk mee over de opzet, uitvoering en marketing van onze projecten. 
Daarnaast vergader je wekelijks mee met de gehele redactie. Het werk bestaat uit overleggen, brainstormen, 
mailen, googlen en lezen, maar ook voorbereiding en ondersteuning bij live programma’s. Dat doe je 
allemaal onder begeleiding van een van onze medewerkers. Iedere twee weken praten we bij over de stage 
zodat we zeker weten dat je het naar je zin hebt. 

Sinds de zomer is De Nieuwe Oost | Wintertuin ingetrokken in het gloednieuwe Festivalhuis in de 
Nijmeegse binnenstad, waar we samen met drie andere festivalorganisaties een open werkplek hebben 
waarin samenwerking en kennisuitwisseling centraal staat.

Wintertuin zoekt een stagiair (m/v/x) die ondersteunt bij de totstandkoming van het 
programma van Nieuwe Types Festival in maart 2021.

Je brainstormt mee over de inhoud en vorm van onze programma’s, je schrijft programmateksten, nodigt 
schrijvers en andere artiesten uit, stelt draaiboeken op en leest mee met subsidieaanvragen.

De stage start in november en eindigt eind maart, na afloop van het festival.

Wie zoeken we?
• iemand met interesse in kunst en cultuur en die geboeid is door verschillende verhalen die in de 

samenleving spelen

• een flexibel, initiatiefrijk en enthousiast persoon die graag wil leren

• iemand die 2 tot 4 dagen per week stage kan komen lopen, waarvan een deel vanuit huis

Wat bieden we?
• een plek binnen het hechte Wintertuinteam, waarbij je volledig meedraait

• een kijkje achter de schermen bij uiteenlopende projecten en programma’s

• een informele, flexibele en dynamische werkplek op het Festivalhuis

• de mogelijkheid tot het nemen van eigen initiatief en zelfstandig werken

• een stagevergoeding van 150 euro per maand op basis van 3 dagen stage (incl. eventuele reiskosten)

• combineer je de stage met een opleiding en is een onderzoek vereist? Dan denken we graag met je mee 
over een onderzoeksvoorstel dat inhoudelijk voor ons relevant is

programmastage

Vacature De Nieuwe Oost | Wintertuin

https://denieuweoost.nl/literatuur


De Nieuwe Oost | Wintertuin wil als organisatie, in onze programma’s, met onze schrijvers en voor ons 
publiek een veelheid aan (culturele) achtergronden, (gender)identiteiten en abilities bieden. Voor onze 
vacatures nodigen we nadrukkelijk kandidaten uit die een nieuw perspectief toevoegen. 

Startmoment, duur van de stage en vaste werkdagen worden in onderling overleg bepaald. Je kunt je reactie 
in de vorm van een motivatie (vorm staat vrij: een brief, video of anders!) en cv richten aan Nine Hoog 
Antink, via wintertuin@denieuweoost.nl. We ontvangen je reactie graag uiterlijk maandag 12 oktober. De 
gesprekken vinden plaats in de week van 19 en 26 oktober.
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