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LUX is een onafhankelijk en vrijzinnig podium in Nijmegen voor de nieuwe ontwikkelingen 

in kunst, cultuur en media. Het programma van LUX omvat een breed scala aan films, 

theater- dans- en muziekvoorstellingen, debatten en evenementen. Met meer dan 

200.000 film-bezoekers per jaar behoort LUX tot de grootste filmtheaters van Nederland!  

Voor de afdeling debat zoeken wij een:  

STAGIAIR(E) PROGRAMMAMAKEN EN PROMOTIE DEBATTEN EN EVENTS (24 UUR) 

 

HEB JE:  passie voor actualiteit en maatschappij ♥ organisatietalent ♥ affiniteit met communicatie ♥ 

liefde voor het inspireren van anderen ♥ interesse in inspirerende lezingen, filmdebatten, en programma’s 

over wetenschap en kunst 

BEN JE: enthousiast ♥ stressbestendig ♥ zelfstandig & een teamplayer  

 

HEB JE ZIN IN? 

Programmamaken  

 Een verdiepingsprogramma bij een actuele film maken & faciliteren 

 Ondersteunen bij het organiseren van debatten 

 Op eigen kracht – en onder begeleiding – een programma maken 

 Research doen voor nieuwe programma’s  

 Meedenken over programmalijnen  

 Ondersteunen bij het faciliteren en coördineren van programma’s  

 

Promotie en communicatie  

 Website bijhouden en updaten 

 Nieuwsbrieven maken en bedankmails versturen 

 Meedenken over marketingacties voor specifieke programma’s en programmalijnen 

 Meedenken over doelgroepenmarketing 

 Communicatieplannen maken voor specifieke programma’s en programmalijnen 

 Ondersteunen van E-marketing & social media 

 

Meedenken 

 Deelname aan redactieoverleg  

 Deelnemen aan brainstorms & lange termijn plannen  

 Meedenken over nieuwe programma’s binnen de bestaande programmalijnen 

WIJ BIEDEN: 

 Een leerzame stageperiode waarbij je kennismaakt met het maken van programma’s, productie en 

publiekswerving  

 In overleg een periode van 5 a 6 maanden stagebegeleiding 

 Een gezellig team van jonge programmamakers waarin je onder begeleiding kan experimenteren  

 Een stagevergoeding van € 50,00 per maand 

 Per maand 10 munten die je kunt besteden in de horeca van LUX 

 Gratis toegang voor het gehele programma-aanbod van LUX  

 

INTERESSE?  

Stuur je motivatiebrief en CV naar Michèle Bouwmans: mbouwmans@lux-nijmegen.nl 

http://www.lux-nijmegen.nl/
mailto:mbouwmans@lux-nijmegen.nl

