
Vacature tijdelijke klus – video content creator                                                                            
 

 
Het vieren en stimuleren van diversiteit in brede zin (blikrichtingen, denkbeelden, cultuur, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, geloof etc.) is een belangrijk aandachtspunt van De Vrijstaat. 
Reageer vooral als jij jezelf hierin herkent.  
 

 

De Vrijstaat, kunstwerkplaats voor kinderen en jongeren in Leidsche Rijn, 

heeft een groeiend programma voor jongeren. Omdat we dit online meer 

zichtbaarheid willen geven zoeken we een content creator die als tijdelijke 

klus een aantal korte video’s en/of Instagram reels kan maken voor onze 

social media kanalen. Heb jij affiniteit met de jongerendoelgroep en ben je 

goed met video en editing? Lees dan verder! De klus is zowel interessant 

voor zzp’ers als voor studenten die werkervaring willen opdoen.  

 

De organisatie 

De Vrijstaat is een kunstwerkplaats voor kinderen en jongeren van 6 tot 26 jaar. 

Via een eigenzinnig programma brengt De Vrijstaat kunstenaars, kinderen en 

jongeren samen om op interactieve wijze vorm te geven aan de persoonlijke en 

openbare ruimte. Met een breed aanbod – beeldende kunst, digitale media, 

theater, koken en muziek – kunnen kinderen en jongeren hun talenten bij ons 

verkennen en verder ontwikkelen. Onze thuisbasis is een monumentale boerderij: 

een ontmoetingsplek voor makers en bewoners van Leidsche Rijn.  

  

De vraag 

Bij De Vrijstaat willen we ons jongerenprogramma meer online zichtbaarheid 

geven. Onze wens is om dit te doen middels korte video’s en/of Instagram Reels 

die we op onze huidige social media kanalen (Instagram, Facebook en YouTube) 

en website plaatsen. De klus samengevat:  

 

- Het zijn 4 tot 6 video opdrachten van een nader te bepalen aantal uur per 

opdracht. 

- Iedere opdracht bestaat uit 2 uur filmen en de nodige tijd om te editen (in 

overleg).   

 

 

 

 

 

- De activiteiten die je gaat filmen zijn 1) één of twee avonden in ons VrijSpraak 

Café op zaterdagavond 2) het Vrijspraak festival op 28 januari 2023 3) een 

middag met een deelnemer aan ons VrijSpel-traject 4) een repetitie van onze 

TheaterAcademie. Op onze website vind je meer informatie over deze 

activiteiten.   

- Onze vraag is concreet, maar de precieze vorm is open voor eigen invulling. 

Voel je vrij om je ideeën te delen!   

 

Wie zoeken we?  
- Je hebt affiniteit met De Vrijstaat als organisatie en met de doelgroep  

- Je bent goed met video (camera en/of smartphone) en editing   

- Je denkt graag op een creatieve manier mee over de invulling van dit project   

- De klus is geschikt zowel geschikt voor (startende) zzp’ers als voor studenten 

 

Interesse? 

We komen graag met je in contact! Stuur een mail naar Vicky Los, marketing & 

communicatie medewerker bij De Vrijstaat via vicky@devrijstaat.nl Kijk voor meer 

informatie op www.devrijstaat.nl 

mailto:vicky@devrijstaat.nl
http://www.devrijstaat.nl/

