
 

Vacature Stagiaire Productie vanaf september 2016 
De Nieuwe Regentes is een ondernemend theater en culturele 

ontmoetingsplek in een voormalig zwembad. We zijn een theater van, 

voor en door de buurt, dat wordt gerund door een grote groep 

enthousiaste vrijwilligers, aangestuurd door een kleine groep betaalde medewerkers. De opening 

vond plaats in mei 2013 en sindsdien draaien we op volle kracht. 

Er zijn elke week bijzondere voorstellingen te zien, mooie concerten te horen en verrassende 

festivals bij te wonen. Maar er vinden ook congressen, symposia en workshops plaats.  

 

De taken van een stagiaire productie omvatten o.a.: 

Als stagiair ondersteun je de afdeling productie en maak je deel uit van het team. Je draagt o.a. bij 

aan een goed verloop van de projecten en voorstellingen die in en buiten huis staan gepland. Het 

maken van werkbare afspraken en een heldere communicatie met de bezoekende gezelschappen en 

je collega’s is de basis van het werk. Door de week bereid je voorstellingen voor, je helpt bij de 

uitvoering in avond- of weekenddienst en stuurt de vrijwilligers aan die de productie tijdens een 

voorstelling begeleiden. Je wordt begeleid door een top-producent en door de theatermanager van 

De Nieuwe Regentes. 

 

Functie-eisen: 

•relevante HBO opleiding; 

•goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

•enthousiaste teamspeler; 

•flexibele inzet; 

•bij voorkeur woonachtig in Den Haag. 

•bij voorkeur 5 maanden beschikbaar voor 4 dagen per week, is de stage op je opleiding anders 

georganiseerd, overleg dan even over de mogelijkheden. 

 

Wij bieden:  

Boeiend, afwisselend en gezellig werk in een bruisend en inspirerend team. 

Veel verantwoordelijkheid.  

De mogelijkheid ervaring op te doen in het theater. 

Meedenken over aanpak en toekomst van het theater. 

De mogelijkheid waar nodig opleidingen te volgen (Productie van A-Z, BHV) 

 

Ben jij geïnteresseerd in deze stage? En pas jij in het profiel? Neem dan contact op met Anne Cenin 

via productie@denieuweregentes.nl 
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