Stageplaats Educatie 2018-2019
De Vrijstaat
Functie:
Opleidingsniveau:
Opleidingsrichting:

stagiair(e) educatie
HBO / WO
Social Works (met Creatief-Cultureel Accent) / / Kunsteducatie / Kunst & Economie
(of aanverwante opleiding)
Locatie:
Utrecht
Dagen per week:
3 à 4 dagen*
Aanvang stage:
begin september 2018*
Stageduur:
3 à 4 maanden*
Stagesoort:
meeloop- of afstudeerstage
Stagevergoeding:
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
Vanaf september zijn we weer op zoek naar nieuwe stagiaires op kinderkunstwerkplaats De Vrijstaat! Heb jij
affiniteit met kunst en kinderen? Kom met ons samenwerken als stagiair(e) Educatie. We werken in september
aan LATER WORD IK EEN SKELET, een interactieve expo om het leven te vieren en de dood te omarmen!
Beeldend theatermaker Luca Stappers vertaalt samen met kinderfilosofe Laura Minderhoud vragen over het
leven, de dood en de sporen die we achterlaten naar een verrassende speurtocht voor kinderen.
Organisatie
De Vrijstaat is een kunstwerkplaats voor kinderen en jongeren (6-16 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. Verder maken
we ieder jaar een theatervoorstelling voor het hele gezin en kunnen kinderen in de zomer een week lang kunst
maken tijdens de kunstvakantieweek. Ook bieden we kunsteducatie voor scholen en diverse workshops voor
BSO's, kinderfeestjes of andere groepen kinderen. Het vaste team van De Vrijstaat bestaat uit 5 medewerkers,
aangevuld met 20 freelancers en gemiddeld 3 stagiaires.
Wat ga je doen?
Bedenk samen met onze educatiemedewerker workshops voor bij de expo LATER WORD IK EEN SKELET.
Begeleid groepen schoolkinderen tijdens hun bezoek aan De Vrijstaat en ga met de kunstenaar mee de klas in.
Ondersteun onze kunstdocent tijdens de lessen van De Vrijstaat KunstAcademie.
Daarnaast zijn er uiteenlopende, voorbereidende werkzaamheden voor andere activiteiten, waarvoor je
ingeschakeld kunt worden. Denk hierbij aan de KookKeet (onze kookclub voor kinderen), kinderfeestjes, BSObezoek, workshops op locatie.
Ook starten we in het najaar met De Vrijstaat TheaterAcademie: een buitenschools theaterprogramma waarin
kinderen het theatervak leren en toewerken naar deelname in een professionele voorstelling. Een stagiair met
interesse in en ervaring met theater zou kunnen helpen in de voorbereiding van de lessen en de theaterdocent
kunnen ondersteunen tijdens de uitvoering van de lessen.
Op De Vrijstaat werken wij continu met meerdere stagiaires tegelijkertijd. Gezien de kleine omvang van onze
organisatie vervullen stagiaires al snel een zelfstandige rol en krijgen zij veel eigen verantwoordelijkheden.
Uiteraard met de juiste begeleiding van een vast aanspreekpunt binnen ons team. Op basis van jouw kennis,
ervaring en interesses kiezen we een aantal projecten die je zelfstandig kunt gaan oppakken en realiseren.
Door het zelf te doen, leer je immers het meest.
Interesse?
Stuur een mail met je motivatie, beschikbaarheid en cv naar info@devrijstaat.nl o.v.v. ‘stage Educatie’. Kijk
voor meer informatie op www.devrijstaat.nl
Wij staan open voor eventuele aanpassingen aan de stage zodat deze goed aansluit op jouw studie-eisen en
persoonlijke leerdoelen.

