
 

 

Zwolse theaters zoekt een stagiair(e) programmering 

Heb jij een voorliefde voor theater, cabaret, musicals, klassiek en meer?  
Dan zoeken we jou!  

Zwolse theaters wordt gevormd door Schouwburg Odeon (1839) en Theater de Spiegel 
(2006), twee theaters, 4 zalen. Met het profiel van grootstedelijk theater en een diversiteit 
aan zalen (van concertzaal tot vlakke vloer zaal en ouderwetse bonbonnière) heeft Zwolse 
theaters tot ruim buiten eigen stad en buiten de Oostelijke regio een belangrijke functie. 
Zwolse theaters toont regionale en landelijke ambitie om middels het theater de positie van 
de stad Zwolle in de regio en landelijk te versterken. Niemand verlaat onveranderd ons 
theater. 
 
Ben jij geïnteresseerd in de totstandkoming van de programmering van een theater? Wil je 
graag ervaring opdoen in de culturele sector bij een van de grote regiotheaters in Nederland 
en thuis raken in een breed spectrum van aanbod? Dan zoeken wij jou! 

Als stagiair(e) lever je een belangrijke bijdrage aan de planning en organisatie van de 
programmering van Zwolse theaters. Je maakt deel uit van een team waar ook marketing, 
talentontwikkeling en CRM toe behoren. 

Jij bent: 
- student theaterwetenschappen, kunst- en cultuur, of communicatie- en cultuurmanagement 

- goed in organiseren, accuraat en communicatief vaardig   

- enthousiast, proactief en leergierig 

Wat ga je doen?  
- Informatie verzamelen over voorstellingen en gezelschappen 

- Informatie verwerken en controleren in het centrale planningsprogramma 

- Interne berichtgeving over de voorstellingen en evenementen verzorgen 

- Meedenken over de invulling van randprogramma’s zoals inleidingen en nagesprekken 

- Op pad met de programmeurs 

- Veel voorstellingen zien 

Wat bieden wij jou? 
Wij zijn vanaf september op zoek naar een stagiair(e) die onze afdeling kan komen 
versterken. De exacte startdatum en lengte van de stage is in overleg. We zoeken iemand 
die tenminste 3 dagen per week beschikbaar is. De stagevergoeding bedraagt € 250 bruto 
per maand, bij 36 uur per week. Daarnaast kun je tijdens de stage gebruik maken van de 
vrijkaartenregeling.  



 

 

Interesse? 
Word jij enthousiast van deze stageplek? Denk je geschikt te zijn en onze verwachtingen 
waar te kunnen maken, dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Stuur dan een e-
mail met je CV en motivatiebrief naar Zwolse theaters, t.a.v. Kim Gerrits, P&O, 
sollicitatie@zwolsetheaters.nl. Voor vragen over deze vacature kan je contact opnemen met 
Keimpe de Jong, programmeur via 038-4277428 of k.dejong@zwolsetheaters.nl 


