
 

 

  

 

 

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.  

 

De afdeling Podium is o.a. verantwoordelijk voor de programmering van theater, dans en 

muziekvoorstellingen in onze vlakke vloertheaterzaal.  

 

Voor het najaar (v.a. 5 september 2022) zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

 
MEEWERKSTAGIAIR(E) PODIUM  

(32-40 UUR) 

 

Als stagiair(e) op de afdeling Podium ondersteun je onze podium-collega(’s) bij het 

bedenken en opzetten van podiumprogramma’s en denk je mee over marketingacties 

voor de specifieke programma-onderdelen. Je werkt daarom nauw samen met de 

afdeling marketing en communicatie. Daarnaast is er ook veel ruimte voor eigen input, 

initiatief en ideeën.  

 

Voorbeeld van werkzaamheden:  

De stage is gericht op het ondersteunen van de programmamaker theater, dans & muziek 

(Podium); 

• Het bedenken van rand- en contextprogrammering bij het podiumprogramma; 

• Inhoudelijke afstemming met gezelschappen en impresariaten over de 

podiumprogrammering; 

• Programma-informatie verzamelen en beschikbaar maken voor de betrokken afdelingen 

binnen LUX; 

• Afstemming over lopende programmering met deze productie, techniek, marketing en 

publieksdienst;  

• Podiumprogrammering op de website zetten en redactie van PR teksten; 

• Meedenken over marketingacties voor specifieke programma-onderdelen, doelgroepen 

bepalen, bijwerken website; 

• Administratieve ondersteuning bij contracten en financiële afwikkeling van de 

voorstellingen; 

• Deelname aan relevante overleggen. 

 



Wij zoeken: 

• Jou, als de volgende competenties bij je passen: energiek, organisatietalent, 

stressbestendig, proactief en een teamplayer; 

• HBO/WO-niveau; 

• Een cultuurliefhebber met passie voor theater, dans & muziek. 

  

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 

wereld van het vlakkevloertheater en is het een kans om werkervaring op te doen;  

• Werken in een team van bevlogen professionals;  

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

• Een stagevergoeding van € 50,00 per maand; 

• Per maand 10 munten die te besteden zijn in Café LUX. 

 

INTERESSE? 

Waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is, wij zijn van mening dat inclusie en 

diversiteit de sleutel is tot ons succes. We nodigen dus nadrukkelijk iedereen die zich hierin 

herkent en aansluiting vindt met het profiel van harte uit om te reageren.  

 

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