Stage Producties voor de domeinen Educatie & Tentoonstellingen
De afdelingen Tentoonstellingen & Educatie realiseren jaarlijks een grote hoeveelheid programma’s:
exposities, een artist in residence programma in ons gastenverblijf, lessen voor basis- en voortgezet
onderwijs in huis of op school, presentaties van tijdelijke kunstwerken op straat. In alle gevallen gaat het
om projecten - met een begin en een eind - waarin intensief wordt samengewerkt met kunstenaars.
Wat ga je doen?
Je biedt ondersteuning aan de stafleden Tentoonstellingen & educatie. Je helpt hen met alle
productionele werkzaamheden binnen hun werk. Dat betekent onder meer: contacten onderhouden
met kunstenaars en culturele instellingen en scholen, mee op atelierbezoek, kunstenaars ontvangen en
wegwijs maken in de artist-in-residence, allerlei voorbereidingen treffen voor exposities zoals research,
het maken van planningen, het organiseren van kunsttransport, helpen met de opbouw van exposities,
interviews met kunstenaars, schrijven van tentoonstellingsteksten etc., het helpen organiseren van een
evenement. Hier volgen nog wat specifieke taken binnen het educatie-domein: het verzorgen van
lessen/lesonderdelen/rondleidingen, input verstrekken voor les-/educatieprogramma’s.
Tijdens deze stage leer je :
Wat er allemaal komt kijken bij de productie van tentoonstellingen en aanverwante evenementen,
kunstopdrachten en educatieve programma’s. Alle facetten die komen kijken rondom de organisatie van
Hieronder lees je een opsomming van de werkzaamheden die je samen gaat oppakken met de stafleden
Educatie en Tentoonstellingen:
- Productieassistentie en (mede) ontwikkeling tentoonstellingen en aanverwante evenementen,
educatieve programma’s en kunstopdrachten
- Meedenken over programma’s bij tentoonstellingen en educatieve programma’s
- Organisatorische ondersteuning bij lopende zaken.
- Ontvangen bezoekers en schoolklassen en informatie / rondleidingen geven
- Relatiebeheer met kunstenaars, scholen en kunstinstellingen

Wie ben jij?
Ben jij goed in producties begeleiden en kunnen schakelen tussen veel verschillende partijen? Hou je
er van om zowel achter je bureau als praktisch ‘hands on’ aan het werk te zijn?
Je hebt een pro-actieve, creatieve werkhouding.
Je hebt liefde voor actuele beeldende kunst affiniteit met beeldende kunst/ kunst & cultuur,
interculturaliteit, inclusiviteit en vindt het ook leuk om groepen te ontvangen. Een creatieve mind en
duizendpoot die graag mee helpt deze middelgrote kunstinstelling naar een next level te brengen.
Communicatief vaardig in woord en beeld en zelfstandig kan werken. Je vindt het niet erg om af en toe in
de avonduren werkzaam te zijn en op zaterdag, bijvoorbeeld bij openingen. Het is een pré als je uit
Amsterdam Zuidoost komt of hier woont.
Wat wij bieden:
 Je werkt met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en krijgt goede begeleiding alsook
een stagevergoeding.
 Een breed netwerk in het culturele veld, in Zuidoost en in de stad.




Informeel, klein team met korte lijnen (laagdrempelig)
Flexibel in werkdagen in combinatie met jouw studie

