
GEZOCHT: STAGIAIR PRODUCTIE FESTIVAL CEMENT 2011 
 
 
Algemene informatie: 
Festival CEMENT is hét jonge makersfestival van het Zuiden met de nadruk op theater en 
dans. Het festival is in 1999 ontstaan vanuit de behoefte een podium te creëren voor jonge 
podiumkunstenaars uit Zuid Nederland. Zowel makers als programmeurs als critici hebben 
de weg naar CEMENT gevonden en het festival heeft zich inmiddels stevig geworteld binnen 
Brabant en Limburg. Van 22 t/m 27 februari 2011 vindt het festival voor de twaalfde keer 
plaats en wel in Maastricht. 
 
Productiemedewerker, van november 2010 t/m februari 2011 
Functie: 
De stagiair fungeert binnen de organisatie van Stichting CEMENT als rechterhand en onder 
verantwoordelijkheid van het hoofd productie.  
 
Werkzaamheden: 
Een stage bij CEMENT biedt een brede kennismaking met het hedendaagse kunstenveld en 
een gelegenheid werkervaring op te doen in een prettige, open werkomgeving. Als 
rechterhand van het hoofd productie van CEMENT houdt de stagiair productie zich in eerste 
instantie in assisterende zin bezig met alle taken van de afdeling productie. Tot de 
werkzaamheden van de afdeling productie behoren: het zoeken van geschikte locaties voor 
het festival, het onderhoud van de dagelijkse contacten met theatermakers, het maken van 
een start met het logistieke plan, vrijwilligers werven en het verrichten van ondersteunende 
taken ten behoeve van de productieleiding. De stagiair wordt zodanig ingewerkt dat hij/zij 
tijdens het festival een aantal taken zelfstandig uit kan voeren en zodoende als volwaardig lid 
van het productieteam gaat functioneren. Welke taken dat zijn wordt bepaald in overleg met 
de stagiair en is afhankelijk van zijn/haar voorkeuren en talenten. 
 
Wanneer & waar: 
Periode: uren in overleg, november 2010 t/m februari 2011 
Standplaats: Verkadefabriek ’s-Hertogenbosch en tijdens het festival in Maastricht 
 
Gevraagde kwaliteiten:  
Iemand met zeer goede contactuele eigenschappen en een praktische instelling, die 
zelfstandig kan werken en stressbestendig is. Dienstbaarheid aan het eindproduct is een 
belangrijke vereiste: als productieleider moet je regelmatig ‘vervelende klusjes’ opknappen. 
Het werk houdt in dat je veel aan de telefoon en achter de computer zit, besprekingen 
bijwoont, maar ook op je fiets of in de auto stapt om de stad af te stropen op zoek naar die 
ene droomlocatie. Een rijbewijs is een pré. 
 
Wij bieden: 
Onkostenvergoeding. Kennismaken met het fenomeen festival in al zijn facetten, gevarieerd 
en zelfstandig werk, een leuk en solidair team en de kick om ‘uit het niets’ mee te helpen een 
festival op te zetten.  
 
Reacties naar: 
Ricky Middendorp, zakelijk leider Festival CEMENT: ricky@festivalcement.nl 
 


