Stage bij JongDOEK (jongerenwerking OPENDOEK)
Organisatie:

OPENDOEK is de koepelorganisatie voor amateurtheater in Vlaanderen en Brussel.
OPENDOEK wil het beoefenen en beleven van amateurtheater waarderen, faciliteren
en verder ontwikkelen zodat mensen zich sociaal en artistiek kunnen ontplooien.

Functie:

Je krijgt de kans om JongDOEK, de jongerenwerking van OPENDOEK, mee te
ondersteunen. Enerzijds zet OPENDOEK met JongDOEK volop in op jongeren. Er staan
een aantal projecten op til (en er zijn er nog veel te ontwikkelen):
o Eind oktober 2017: The Pigeon Project: een theater-filmproject i.s.m.
het jeugdhuis van Lier
o Begin november 2017: jongerenworkshops en redactie door jongeren
tijdens het Landjuweelfestival in Oostende
o Doorlopende projecten:
 Ondersteuning van de Jonkies, de vaste vrijwilligers van
JongDOEK
 JongDOEK op Bezoek
 Vormgeving en communicatie (opvolging social media)
 Opvolging van het cursusaanbod voor jongeren en hun
begeleiders: peer-to-peerworkshops, theaterkampen en
begeleiderscursus

Profiel:

-

Aanbod:

Je deinst er niet voor terug om de handen uit te mouwen te steken
Je kan goed plannen
Je bent empathisch ingesteld en kan je inleven in een doelgroep
Je bent een teamspeler
Flexibele werkuren schrikken je niet af
Je werkt nauwkeurig, met oog voor detail
Je kan zelfstandig werken
Je bent gepassioneerd door amateurkunsten, (amateur)theater en werken met
jongeren, of wil je erin verdiepen
Je studeert sociaal (cultureel) werk of kunst- en cultuurbemiddeling,
dramaopleiding, theater- en filmwetenschappen, cultuurmanagement…

OPENDOEK biedt een interessante stageplaats voor al wie gelooft in de kracht van
amateurtheater en wil meewerken aan laagdrempelige projecten binnen die sector.
Je werkt intens samen met coördinator van JongDOEK binnen een team van 13
enthousiaste medewerkers waar iedereen een vaste taak heeft, maar daarnaast ook
manusje-van-alles is en bijspringt waar het nodig is. De jongerenwerking van
OPENDOEK wordt vooral gedragen door vrijwillige jongeren. We garanderen je
vriendschap voor het leven. De stageperiode loopt over een periode van minstens
twee maanden.
Deze stage is onbezoldigd.

Solliciteren:

Contactpersoon: Imke Vannuffelen: imke.vannuffelen@opendoek.be, 03 206 75 84.
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