
 

 

de nieuwe spelers zoekt een stagiair m/v/x marketing & communicatie  

 

Wat is de nieuwe spelers?  

Hoewel we leven in superdiverse steden, wordt die realiteit niet altijd weerspiegeld in 

theater, film of op televisie. Er zijn heel wat jongeren met ambitie en talent voor acteren en 

theater maken, maar ze weten niet hoe ze eraan moeten beginnen. Niet alle jongeren 

hebben dezelfde startpositie en stoten op culturele, sociale, maatschappelijke en/of 

financiële drempels. Daar willen wij met de nieuwe spelers iets aan doen.  

 

We bieden een gratis vooropleiding theater op maat voor jongeren van 16 tot 25 jaar uit 

Vlaanderen en Brussel. Gedurende een 30-tal zaterdagen leren de jongeren alles wat ze 

moeten weten over acteren, maken, stem, tekst, performance, beweging en ruimte, om met 

voldoende bagage auditie te kunnen doen bij de theateropleiding van hun keuze. Daarnaast 

gaan we samen naar voorstellingen kijken en werken de jongeren samen met twee 

theatermakers aan een toonmoment. We bezoeken een filmset, organiseren ontmoetingen 

met mensen uit de sector en maken kennis met de theateropleidingen. 

 

Enerzijds willen we jongeren voorbereiden op de toelatingsproeven van de verschillende 

theateropleidingen in Vlaanderen en Brussel. Anderzijds willen we de bestaande 

theateropleidingen en podiumkunstenorganisaties bewust maken en mee veranderen in 

functie van een groeiende generatie met diverse achtergronden.  

 

www.denieuwespelers.be 

 

Functie  

We zijn op zoek naar een stagiair m/v/x om, binnen of buiten het kader van een 

stageovereenkomst van universiteit of hogeschool, de coördinator te versterken. 

 

Profiel 

- Je volgt bij voorkeur een opleiding marketing en communicatie 

- Je hebt interesse in de wereld van de podiumkunsten, specifiek in theater en film  

- Je draagt diversiteit en inclusie hoog in het vaandel en je hebt hier aandacht voor in alle 

communicatie  

- Je beschikt over een vlotte pen en goede communicatieve vaardigheden 

- Je kan overweg met sociale media en webdesign (Wix)  

- Je bent gedreven, sociaal, verantwoordelijk, flexibel en stressbestendig 

- Je kan zowel zelfstandig als in een klein team werken  

 

Aanbod 

- Organisatie promotie (contact met vormgever, opvolging drukwerk, opmaak distributieplan) 

- Ondersteuning publiekswerving  

- Opmaak nieuwsbrieven 

- Up-to-date houden van website en sociale media 

- Fotobewerking  

- Ondersteuning bij logistieke organisatie van de vooropleiding 

 

Hoe solliciteren? 

Stuur je motivatiebrief met vermelding ‘Stage communicatie’ ten laatste 5 maart naar 

info@denieuwespelers.be  

http://www.denieuwespelers.be/
mailto:info@denieuwespelers.be

