
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 | theater en dans in Arnhem ondersteunen we theatermakers, regisseurs, 
toneelschrijvers, choreografen, dansers en alles daar tussenin bij het ontwikkelen en produceren van 
hun eigen voorstellingen: van idee tot première en (inter)nationale tournee daarna. Wij bestaan uit een 
hecht en enthousiast team van ongeveer vijftien mensen: producenten, technici, marketeers en natuurlijk 
ook stagiair(e)s. Ook binnen de organisatie doen we aan talentontwikkeling: veel stagiairs keren later 
terug als collega, freelancer of maker. Daarnaast loop je stage in een unieke omgeving, midden in de 
broedplaats van jong en vernieuwend theater- en danstalent.

Stage
Als stagiair vorm je een belangrijke schakel binnen je afdeling en ben je betrokken bij diverse projecten. Je 
ondersteunt de productieleider, onderhoudt contacten met makers, theaters en samenwerkingspartners 
en maakt de dagelijkse activiteiten mogelijk. Daarnaast krijg je de kans om zelfstandig project uit 
te voeren. Ook ben je (mede)verantwoordelijk voor de organisatie van Uurtje Oost, een wekelijkse 
presentatie met nieuwe makers.

Een productieleider creëert de optimale omstandigheden waarin een voorstelling gemaakt kan worden, 
dit doen we bij De Nieuwe Oost altijd vanuit de inhoud en samen met de maker. Veel werk wordt vooraf 
gedaan, denk bijvoorbeeld aan planningen en offertes, maar ook tijdens repetities en voorstellingen gaat 
de productieleider aan de slag. Er wordt bijvoorbeeld gezorgd voor goede (repetitie)faciliteiten, dat de 
techniek, vormgeving en veiligheid in orde is en dat alles binnen budget blijft. Samen met het creatieve 
team bepaalt de productieleider wat en wie er nodig is om een productie tot een succes te maken.

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

• Je hoeft niet verbonden te zijn aan een opleiding om bij ons een stage te doen.

Wat we bieden
• een plek binnen het productiehuis, waarbij je volledig meedraait

• de ruimte tot het nemen van eigen initiatief en het delen van ideeën

• een kijkje achter de schermen bij een productiehuis met veel activiteiten

• gratis bezoek van onze voorstellingen

• een stagevergoeding van 300 euro per maand bij een fulltime stage.

Bij De Nieuwe Oost vinden we het belang van verschillende perspectieven vanzelfsprekend en 
noodzakelijk. We streven ernaar dat onze organisatie, de makers met wie we werken en ons publiek een 
afspiegeling vormen van onze zeer diverse samenleving.

Startmoment, duur van de stage, aantal stagedagen 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 Daphne Storms, via daphne@denieuweoost.nl. 
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