
 

 
CULTUUR19 zoekt een stagiair(e) Productie en Programmering (min 24/ max 32 uur).  
 
Cultuur19 is als cultureel ondernemer actief in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, het jongste gedeelte 
van de stad Utrecht. Cultuur19 organiseert culturele projecten voor kinderen, jongeren en volwassenen, op het 
gebied van theater, muziek en beeldende kunst.  
 
Sinds 2017 is Cultuur19 gevestigd in de CultuurCampus in Vleuterweide. Vanuit die locatie zet Cultuur19 zich in voor 
het ontwikkelen van bijzondere, nieuwe producties met professionals en beginnende makers (amateurkunstenaars). 
Wij zoeken een creatieve durfal, die ons programma handen en voeten geeft.  
 
Wat ga je doen? 
- Je werkt mee aan de ontwikkeling, productie en uitvoering van verschillende projecten. Afhankelijk van je 
stageperiode werk je mee aan verschillende evenementen van Klub19 (jongeren) en vaste projecten als de 
Maakplaats,  Zingende Beelden (in het maximapark), het CampusFestival en het Leidsche Rijn Festival.  
- contacten leggen en afspraken maken met artiesten, medewerkers en vrijwilligers 
- aansturen van vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires 
- draaiboeken, planningen, schema's maken (Excel) 
- je krijgt de mogelijkheid onderdelen van producties zelfstandig uit te voeren 
- mogelijkheden om onderzoek te doen naar, een vrijwilligersbeleid of het effect van kunst en cultuur in deze wijken. 
 
En: 
- Je assisteert de twee producenten en de programmeur bij de dagelijkse werkzaamheden 
- Je assisteert tijdens onze evenementen 
 
  
Wij: 
- bieden je een werkplek in een spannende, jonge omgeving 
- bieden ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief 
- bieden goede begeleiding met regelmatig overleg 
- bieden je een plek om te werken aan de opbouw van je culturele netwerk in Utrecht 
- bieden uitgebreide werkervaring op productioneel gebied 
- zijn leuke collega’s 
 
Vereisten  

Jij: 
- bent tweedejaars of derdejaars , HBO-niveau (CMV of kunstgerichte opleiding) 
  In overleg is een afstudeerstage mogelijk   
- bent een aanpakker met organisatietalent 
- kunt werken met Excel 
- weet (in hectiek) het overzicht te bewaren  
- beschikt over goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling 
- bent niet bang om met onbekenden te bellen en door te vragen 
- bent enthousiast, flexibel, creatief, oplossingsgericht en nauwkeurig 
- hebt affiniteit met cultuur en misschien zelfs al enige (vrijwilligers) werkervaring op dit gebied 
- hebt geen bezwaar tegen werken in de avonden/ in het weekend 
pré 
- woont in/rond Utrecht  
- hebt een rijbewijs B  

 
Is deze stage wat voor jou? 
Stuur een mail met je c.v. en motivatie naar planning@cultuur19.nl t.a.v. Laura en Ineke 
 
telefoon (030) 6703122. 
 
Voor meer informatie: www.cultuur19.nl  
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