Stageplaats Theatervormgeving 2019
De Vrijstaat
Voor onze voorstelling PARADE PAARD zijn wij op zoek naar een stagiair(e) theatervormgeving. Van 7-12 juni
speelt deze voorstelling in Podium Hoge Woerd. PARADE PAARD wordt gespeeld door een grote en diverse
cast. Er zijn professionele acteurs, een band die bestaat uit conservatoriumstudenten van de HKU, jongeren die
dansen en kinderen die acteren. Samen vormen wij een echte theaterfamilie waar ook jij deel van uit maakt.
Organisatie
De Vrijstaat is een kunstwerkplaats voor jong Utrecht (6-26 jaar) middenin het Leidsche Rijn Centrum in
Utrecht. Jaarlijks ontwikkelen we twee langlopende exposities met een interactief workshopprogramma. Op De
Vrijstaat KunstAcademie werken kinderen intensief samen met professionele kunstenaars. En er is een Vrijstaat
TheaterAcademie voor kinderen en jongeren. Jaarlijks brengen wij een muziektheatervoorstelling uit voor het
hele gezin en in de zomer kunnen kinderen een week lang kunst maken tijdens onze kunst vakantieweek.
Daarnaast bieden we kunsteducatie trajecten aan voor scholen en diverse workshops voor BSO's,
kinderfeestjes of andere groepen. Het vaste team van De Vrijstaat bestaat uit 5 medewerkers, aangevuld met
20 freelancers en gemiddeld 3 stagiaires.
Wat ga je doen?
In de voorbereiding naar de voorstelling toe assisteer je onze theatervormgever Kim van der Zijde met het
ontwerpen en maken van het decor, kostuums en rekwisieten voor de voorstelling PARADE PAARD.
Je helpt mee met de op- en afbouw van het decor in het theater. Daarnaast help je met de productie
voorbereidingen in de aanloop naar en tijdens de voorstelling. Tijdens de voorstellingen help je mee met het
kleden van de cast en ben je troubleshooter als er iets hersteld moet worden.
Praktische informatie:
Functie: stagiair(e) theatervormgeving
Taken: Uitvoer van decor onderdelen. Kostuums maken, aanpassen of zoeken. Rekwisieten maken, kennis van
diverse materialen gewenst. Kleedster tijdens de voorstelling.
Opleidingsniveau: MBO / HBO
Opleidingsrichting: Theatre design, Mode, decorontwerp of aanverwante studie
Locatie: Utrecht
Dagen per week: 2 à 4 dagen* De dagen van de montage en voorstelling beschikbaar zijn: 3 t/m 12 juni.
Aanvang stage: eind maart- half juni 2019*
Stageduur: 3 à 4 maanden*
Stagesoort: meeloop- of afstudeerstage
Stagevergoeding: 50 p/m voor 2 dagen per week, 75 euro p/m voor 3 dagen per week, 100 euro p/m voor 4
dagen per week.
* Startdatum, aantal dagen en stageduur in overleg
Interesse?
Stuur een mail met je motivatie, beschikbaarheid en cv naar info@devrijstaat.nl o.v.v. ‘stage
Theatervormgeving’. Kijk voor meer informatie op www.devrijstaat.nl
Vergeet niet je ervaring met bouwen en achter de naaimachine te vermelden.
Wij staan open voor eventuele aanpassingen aan de stage zodat deze goed aansluit op jouw studie-eisen en
persoonlijke leerdoelen.

