
Het nieuwstedelijk zoekt een stagiair productie (x/v/m) 

Het nieuwstedelijk is het stadstheater van Leuven, Hasselt en Genk. Tekst, theater, muziek, 
audio & debat vormen de kern van ons artistieke werk. Het nieuwstedelijk is een artist-run 
theaterhuis dat mee vorm geeft aan de stad en de samenleving van morgen. We vertellen 
verhalen over het leven hier en nu. We geven er klank aan en gaan er over in gesprek. 
Vanuit de stad richten we ons op de rest van de wereld. Het nieuwstedelijk hecht veel  
belang aan gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer. 

Voor de creatie van de nieuwe locatievoorstelling BLIK zoekt Het nieuwstedelijk een  
stagiair productie. 

We zoeken een stagiair productie (x/v/m) 
met goesting die de productieleiding 
ondersteunt in aanloop naar de première 
van BLIK op 4 oktober 2023. Wat concreet 
betekent dat je

• Productieoverlegmomenten plant  
 en bijwoont
• Logisitieke taken opneemt op de  
 voorstellingslocatie
• Rekwisieten verzamelt
• Catering regelt voor repetitie- en voorstel- 
 lingsdagen
• Aanwezig bent bij repetities om  
 productionele vragen op te volgen
• Het productiebudget mee opvolgt
• Een warme sfeer creëert voor de  
 volledige ploeg (cast & crew) van BLIK
• Meehelpt met publieksbegeleiding tijdens  
 de voorstellingsdagen

We verwachten van jou dat je

• Geïnteresseerd bent in theater en in 
 het werk van Het nieuwstedelijk
• Goed in teamverband functioneert en ook  
 zelfstandig kan werken
• Praktisch bent ingesteld en oplossings- 
 gericht werkt
• Flexibel bent en zin hebt voor initiatief
• Publieksgericht, geduldig en enthousiast 
 bent en tegen een gezonde dosis 
 stress kan
• Af en toe avond- en weekendwerk geen  
 probleem vindt

Wij bieden jou

• Een boeiende stage die loopt vanaf 
 21 augustus t.e.m. 20 oktober 2023,  
 in Leuven (als je eventueel ook al kan 
 meelopen tijdens onderzoeksperiode van  
 de voorstelling (5-19 juni 2023) is dat een  
 pluspunt, maar geen must)
• Aansluiting bij een enthousiast team
• Heel nauwe betrokkenheid bij het creatie-
 proces van BLIK
• Flexibiliteit in het samenstellen van je  
 takenpakket, op basis van de stage- 
 voorwaarden van je opleiding

Procedure

Ben je geïnteresseerd in deze stage, 
stuur dan een mailtje naar 
Sabien Van Moorter (sabien@nieuwstedelijk.be)

Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten 
en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap.

Meer info over BLIK:
 
Hoe iemand een situatie beleeft, wordt gekleurd 
door vorige ervaringen. Hoe iemand een ruimte 
ervaart en er zich in durft te bewegen ook. 
We zitten allemaal vast in onze eigen waarheid. 
Maar eens je iets ziet, kan je het niet niet zien. 
Begrijpen is: in staat zijn van perspectief te veran-
deren, omdat dat je blik op de waarheid verruimt. 
Dit project wil het publiek letterlijk andermans 
perspectief laten ervaren en nodigt de toe-
schouwers uit hun eigen blik in vraag te stellen.                   
We brengen een stuk stad en alle verhaallagen 
die er aanwezig zijn in kaart en testen vormen uit 
die ons zo dicht mogelijk bij de ervaring van  
de ander kunnen brengen.


