STAGEPLEK: Assistent programmering
Functie: assistent programmering
Stageplaats: fulltime per september 2018

Opleiding
Deze functie is geschikt voor minimaal 2e jaars HBO studenten, m/v gedurende minimaal 6
maanden.
Profiel
Ben jij iemand die leeft voor de muziek en weet je als geen ander wat er speelt onder muziek
liefhebbend Nederland? Diegene die een neus heeft voor goede nieuwe muziek nog voordat
het de Ziggo Dome uitverkoopt of dood wordt gedraaid op 3FM? Ben je ook nog eens
communicatief zeer vaardig en weet je nieuwe concepten te ontwikkelen en te begeleiden
en ook nog eens in de markt te zetten? Wacht dan niet langer en solliciteer direct bij Podium
de Vorstin in Hilversum!

Omschrijving
Podium de Vorstin is aanbieder van ongeveer 350 producties per jaar; concerten, theater,
dance events, multimedia producties en omdat Podium de Vorstin is voorzien van
hoogwaardige technische faciliteiten zijn er wekelijks radio- en/of tv opnames of liveuitzendingen plaats. Gevestigd in een bijzonder pand in het centrum van Mediastad
Hilversum. We beschikken o.a. over 2 zalen (variërend in capaciteit van 90 tot 900) voor staen zitconcerten, 4 oefenruimtes en een radio/tv studio, een artiestencafé, vergaderruimtes,
kleedkamers etc, etc.
Doel van de stage
Netwerk, visie en ervaring in de podia/muziekwereld vergroten en ondersteuning bieden
aan de programmeurs Werkzaamheden Je werkt in nauwe samenwerking met de
programmeurs en uiteraard ook met de afdelingen promotie en productie.
Werkzaamheden
 Nieuwe programma ideeën en concepten (helpen te) ontwikkelen
 Bestaande muzikale concepten in goede banen leiden
 Afspraken maken met bands/artiesten/dj's.
 Programmeren en produceren van periodieke showcases voor talentvolle regionale bands.
 Het inplannen van producties in het planningssysteem
 Assisteren bij artiesten opvang/backstage management
 Het opstellen en afhandelen van contracten voor artiesten
 De communicatie verzorgen van programmering naar de afdeling promotie en productie
 Contact onderhouden met boekingsbureaus
 Ondersteunende /administratieve werkzaamheden m.b.t. preproductie.

Persoonlijke vaardigheden en kenmerken
Je bent een doorzetter en geeft niet snel op. Je bent leergierig en wilt graag je beroep in
deze sector vinden en volgt de ontwikkelingen binnen de muziek-, dance- en theaterwereld
op de voet. Je weet externe relaties te ontwikkelen en uit te breiden. Je bent een echte
teamplayer en hebt geen maandag t/m vrijdag en/of 9 tot 5 mentaliteit Geïnteresseerd? Ben
je geïnteresseerd, mail dan een sollicitatiebrief met CV naar Masja Schimscheimer
(masja@devorstin.nl).Voor meer informatie kun je contact opnemen met Podium de Vorstin,
tel: 035 - 621 58 41.

