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STAGIAR(E) PRODUCTIE 
 

 

Wie zoeken we?  

In het theaterseizoen 2021-2022 maakt Het Farcetheater twee nieuwe producties. Hiervoor zoeken 

we een enthousiaste stagiair(e) die een vrijwillig engagement bij ons aangaat in het kader van een 

relevante opleiding en dito -onderdeel.  

Als productie-assistent(e) ben je nauw betrokken bij het productieproces van de voorstelling en zal 

je vooral bezig zijn met de praktische kant. Je werkt hiervoor samen met de regisseur, producent en 

productieleider.  

Wat bieden wij jou? 

• Dé kans om praktijkervaring op te doen.  

• Een boeiende, afwisselende en artistieke omgeving. 

• Eventuele doorgroeimogelijkheden bij een goed rapport! ;) 

• Een enthousiaste, gemotiveerd & grappig team die je met open armen verwelkomt.  

• En enorm veel PLEZIER! 

Wat is jouw takenpakket? 

• Begeleiding & organisatie van onze voorstellingen.  

• Repetitieplanningen maken  & opvolgen en die communiceren naar het team en de spelers.  

•  Aanspreekpunt zijn voor praktische vragen.  

• Catering helpen organiseren.   

• Meehelpen om rekwisieten, attributen & kostuums te verzamelen.  

• Nodige administratie in orde brengen. 

• Helpen waar nodig bij de voorbereidingen op een repetitie- & voorstellingsdag.  

• Begeleiding  van foyeractiviteiten voor en na de voorstellingen.  

Maar vooral: wie ben jij?  

• Je volgt een opleiding aan een hoge school of universiteit  in een culturele of sociale richting.  

• Je hebt interesse in theater en media.  

• Je bent sociaal en leergierig.   

• Je bent goed in het bedenken van praktische oplossingen.  

• Je bent een teamspeler en kan ook zelfstandig werken.  

• Je bent creatief, communicatief, stressbestendig, stipt en nauwkeurig.  

• Je wil werken met een flexibel uurrooster. 

Is dit iets voor jou? 

Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Laura De Sloover via info@farcetheater.be   

Bij wederzijdse interesse word je uitgenodigd op een gesprek.  

Het Farcetheater is een organisatie die belang hecht aan diversiteit. Alle kandidaturen worden gelijk 

behandeld. De selecties gebeuren dan ook op grond van competenties ongeacht origine, leeftijd of 

geslacht. 
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