
 

 

 

 

 

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. 10 januari 2022) zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

 
STAGIAIR(E) AFDELING FILM  

28 – 40 uur  

 

 

TAKEN  

De stage is gericht op het ondersteunen van de filmafdeling.  

 

Programma:  

• Ondersteunen bij het opzetten van randprogrammering bij filmspecials  

• Inhoudelijk meedenken en ondersteunen in de organisatie van verschillende festivals en 

specials 

 

Organisatie:  

• (Interne) communicatie over het wekelijkse filmprogramma  

• Deelname aan (interne) overleggen en uitvoeren van taken die daaruit voortvloeien  

• Contact met externe partners waaronder filmdistributeurs  

 

Marketing:  

• Website bijhouden en updaten  

• Schrijven van teksten voor e-flyers, website en persberichten  

• Doelgroepen bepalen en benaderen voor specifieke programma’s  

• Meedenken over marketingacties en social media 

 

PROFIEL

• Affiniteit met film  

• Zelfstandig en proactief 

• Houdt van werken in een teamverband  

• Is bereid om soms op onregelmatige tijden te werken  

• Houdt van organiseren 

 



 

 

WIJ BIEDEN 

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

culturele instelling: programma, productie en publiciteit. Daarnaast krijg je inzicht in de 

filmwereld en is het een kans om werkervaring op te doen  

• Een informele werksfeer  

• Een stagevergoeding van € 50,00 per maand  

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

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

 

INTERESSE? 

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