STAGE-OPROEP PRODUCTIE MAART/JUNI 2019
Ben je op zoek naar een boeiende stage in het zenuwcentrum van het Kunstenfestivaldesarts? Wil je weten hoe een
festival op poten wordt gezet en heb je zin om het festival achter de schermen mee te maken?
Het Kunstenfestivaldesarts is op zoek naar een stagiair(e) productie vanaf nu tot 5 juni 2019 (voorbereiding &
festivalperiode).
Het Kunstenfestivaldesarts is een internationaal festival van de hedendaagse creatie: theater, dans, performance, film en
beeldende kunst komen er aan bod. Het vindt elk jaar plaats in mei, gedurende drie weken, in een twintigtal Brussel
theaters en kunstencentra en op verrassende plekken in de stad. Het festival biedt de kans om zowel Belgische, Europese
en internationale artiesten te ontdekken, die een eigenzinnige kijk hebben op de wereld. Als internationaal project
verdedigt het festival een open ingesteldheid en wil het mensen stimuleren hun perspectief in vraag te stellen.
In 2019 vindt het festival plaats van 10 mei t.e.m. 1 juni 2019. Meer info vind je op www.kfda.be

Taken







Je werkt in het departement productie in nauwe samenwerking met de productiecoördinators.
Je neemt deel aan verschillende vergadermomenten.
Je staat in voor het onthaal van de artiesten op logistiek vlak (ophalen, hotel check-in,
maaltijden, lokale transporten,…)
Je communiceert met de verschillende theaters, partners en de festivalploeg
Je werkt met het planningsprogramma Ervaring is niet vereist
Je werkt mee aan het goede verloop van een voorstelling, organiseert het publieksonthaal, en
de vlotte gang van zaken in het theatre
En zoveel meer……

Profiel/competenties










Je bent student en gepassioneerd door de culturele wereld
Je beschikt over een rijbewijs B.
Je functioneert goed in teamverband.
Je beschikt over zeer goede communicatie- en organisatievaardigheden.
Je bent stressbestendig en in staat in te spelen op onverwachte situaties.
Je hebt een goede kennis van het Engels en bent ten minste een plantrekker in het Frans
Je bent bereid tot avond- en weekendwerk – let op: tijdens de festivalperiode (10 mei – 1 juni) draait de ploeg
7/7, avonden en weekenden inbegrepen. Tijdens het festival ben je dan ook volledig beschikbaar.
Je houdt van een resultaatgericht takenpakket en je levert graag kwaliteit in je werk.
Kennis van het office pakket

Wij bieden de mogelijkheid om een stage uit te voeren bij festival met een internationale uitstraling, en om zich te
familiariseren met het Brusselse en internationale artistieke landschap; binnen een dynamische en inspirerende
werkomgeving.
Interesse? Stuur je motivatie en cv naar Claire Bonet claire@kfda.be
Voor meer informatie:
Kunstenfestivaldesarts
Handelskaai 18, B-1000 Bruxelles
+32 (0) 2219 0707
www.kunstenfestivaldesarts.be

