
 

 

 

 

 

Wij willen hoofden en harten in beweging brengen. Door verhalen te delen die je raken, inspireren 

en iets in gang zetten. Zodat je net iets anders naar huis gaat dan dat je kwam. De kunst van het 

leven is blijven bewegen, blijven veranderen, de kunst in ons leven draagt daaraan bij: ze brengt 

ons ervaringen die ons leven verrijken, soms heftig, soms ontroerend, soms oncomfortabel. Ze 

stelt ons in staat ons buiten onszelf te begeven, zodat we de wereld, die constant in beweging is, 

en onszelf, steeds opnieuw kunnen ervaren. 

 

In ons arthouse midden in hartje Nijmegen bieden we 365 dagen per jaar een breed scala aan 

films, theater- dans- en muziekvoorstellingen, debatten, evenementen, festivals en alle 

combinaties daarvan.  

 

Voor het voorjaar (v.a. 1 februari 2022) zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

 
STAGIAIRE PROGRAMMERING THEATER, DANS & MUZIEK 

32 uur 

 

 

TAKEN  

 

• Jij ondersteunt de programmamaker theater, dans & muziek (podium); 

• Jij bedenkt rand- en contextprogrammering bij het podiumprogramma; 

• Jij stemt lopende programmering af met productie, techniek, marketing en publieksdienst 

en zet de podiumprogrammering op de website; 

• Jij stemt podiumprogrammering inhoudelijk af met gezelschappen en impresariaten; 

• Jij verzamelt programma-informatie en maakt dit beschikbaar voor de betrokken 

afdelingen binnen LUX; 

• Jij denkt mee over marktingacties voor specifieke programma-onderdelen, het bepalen 

van doelgroepen en redactie van PR teksten; 

• Jij ondersteunt administratief bij de contracten en financiële afwikkeling van de 

voorstellingen. 

 

OVER JOU 

 

• Passie voor theater, dans & muziek  

• Energiek  

• Organisatietalent  

• Teamplayer  

• Flexibel 

• Pro-actief  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WIJ BIEDEN  

• Een leerzame stageperiode waarbij je kennis kan maken met allerlei aspecten binnen een 

culturele instelling: programma, productie en publiciteit. 

• Een warm welkom in een ambitieuze, bruisende organisatie waar je inzicht krijgt in de 

wereld van het vlakkevloertheater en de kans krijst jezelf te ontwikkelen in een team van 

betrokken en gepassioneerde collega's. 

• Een stagevergoeding van € 50,00 en 10 munten per maand die te besteden zijn in de 

horeca van LUX. 

• Een passe-partout die toegang geeft tot ons hele programma! 

 

INTERESSE?  

Stuur je motivatiebrief en CV naar: sollicitatie@lux-nijmegen.nl.   
 

 

 


