
 

 

 

 

 

 

Onze bezoekers inspireren, uit te dagen, andere perspectieven te 

bieden, kortom Anders te Kijken, naar zichzelf en de wereld om 

ons heen; dát is onze missie.  

   

Het programma van LUX omvat een breed scala aan films, theater- & 

dansvoorstellingen, muziekuitvoeringen, debatten en evenementen. Met meer dan 

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

Nederland.  

 

Voor de afdeling Educatie zijn wij per september 2019 op zoek naar een: 

 

STAGIAIR(E) AFDELING EDUCATIE  

(24 - 32 UUR) 
   

PROFIEL   

• Affiniteit met het onderwijs, kinderen en jongeren 

• Kennis van filmtechniek, digitale media en film-maken, of bereid zijn dit te 

willen leren  

• Vindt film- en media-educatie belangrijk en leuk 

• Kan kinderen en jongeren enthousiasmeren voor film(maken)   

• Cultuurliefhebber (arthouse films en theater) 

• Pro-actief en hands-on  

• Zelfstandig  

• Houdt van werken in een teamverband   

• Beheerst Nederlandse taal uitstekend (mondeling en schriftelijk) 

• Relevante HBO- of WO-opleiding 

• Woonachtig in Nijmegen (of in bezit studenten-ov) 

 

TAKEN   

De stage is gericht op het ondersteunen van de educatieafdeling: 

 

Educatieve activiteiten:  

 Ondersteunen en begeleiden tijdens filmworkshops  

 Organiseren en produceren van randactiviteiten, educatieve projecten en 

educatiemateriaal 

 incidenteel geven van inleidende praatjes en het voeren van nagesprekken bij 

schoolvoorstellingen (optioneel)  

  



 

 

 

Programma:  

 inzicht verkrijgen in het programma van LUX en inschatten welke onderdelen 

geschikt zijn voor een bepaalde doelgroep 

 inzicht verkrijgen in de activiteiten van LUX Educatie en contact leggen en 

onderhouden met de betreffende doelgroepen 

 inhoudelijk meedenken en ondersteunen in de organisatie van verschillende 

festivals (bijvoorbeeld Cinekid) 

 schrijven van persberichten en artikelen voor de nieuwsbrief en de website 

 deelname aan (interne) overleggen en uitvoeren van taken die daaruit 

voortvloeien 

 
WIJ BIEDEN 

 Een leerzame stageperiode waarbij je kennis kan maken met allerlei aspecten 

binnen een culturele instelling: film-educatieve activiteiten, programma, 

productie en publiciteit. Daarnaast krijg je inzicht in de film(educatie)wereld 

en is het een kans om werkervaring op te doen 

 Veel ruimte voor eigen initiatief en jouw ontwikkeling: we bepalen samen waar 

kansen en groeimogelijkheden liggen, zodat je je stageperiode optimaal kunt 

benutten 

 Een informele werksfeer 

 Een passe-partout van LUX voor gratis entree van het gehele LUX programma 

 Per maand 10 munten die te besteden zijn in de horeca van LUX 

 € 50,- stagevergoeding per maand 

   

De stage wordt in overleg aangegaan voor een periode van minimaal 5 maanden, 24 

tot 32 uur per week. Startdatum vanaf september.  

  

Stuur je motivatiebrief en CV naar Esther Fluijt: efluijt@lux-nijmegen.nl.    


