DRU Cultuurfabriek
De DRU Cultuurfabriek in Ulft is dé centrale ontmoetingsplaats voor culturele en creatieve
activiteiten en inspirerende bijeenkomsten in de gemeente Oude IJsselstreek.
De DRU Cultuurfabriek bevindt zich op het DRU Industriepark en is gevestigd in het
gerestaureerde Portiersgebouw van voormalig ijzergieterij DRU. In de cultuurtempel
bevinden zich een theaterzaal, een poppodium en een filmhuis, grand café Het Schaftlokaal
en een breed scala aan stijlvolle vergaderruimtes.
Per februari 2018 zoekt de DRU Cultuurfabriek een:
Stagiair Programma & Productie Poppodium (m/v)
De afdeling Programma & Productie Poppodium maakt het popprogramma, bereidt de
evenementen voor en draagt zorg voor de productie tijdens showdagen. Volg je een MBO- of
HBO-opleiding in de richting music-, event- of vrijetijdsmanagement en heb je daarnaast een
brede culturele belangstelling en affiniteit met muziek? Dan is deze stage misschien iets voor
jou! Het gaat om 1 fulltime functie op MBO/HBO niveau voor een praktijkstage
(afstudeerstage in overleg). Stageperiode is rond 5 maanden.
Taken:
• je zorgt dat evenementen goed zijn voorbereid voor de technici en productieleiders
• je draait mee in producties als assistent productieleider
• je zorgt ervoor dat het artiesten aan niets ontbreekt
• je bent contactpersoon voor de club vrijwilligers van het poppodium en verzorgt de planning
en indeling
Gezocht wordt:
• iemand met een relevante opleiding
• met goede communicatie vaardigheden in woord en geschrift (Nederlands en Engels)
• die van aanpakken weet en gestructureerd & secuur kan werken
• die geen 9 tot 5 mentaliteit heeft (houd er rekening mee dat je regelmatig tot laat werkt en
dat je op eigen gelegenheid of met OV thuis moet komen)
Geboden wordt:
• een leerzame en uitdagende stageplek
• een dynamische omgeving waar het bruist van de (culturele) activiteiten
• de gelegenheid om veel praktijkervaring op te doen
• de mogelijkheid om zelf voorstellingen en concerten in de DRU Cultuurfabriek te bezoeken
Informatie
Voor meer informatie over de stageplaats kun je contact opnemen met Erik Ramaker,
Programma & Productie Poppodium via erik.ramaker@drucultuurfabriek.nl of
telefoonnummer 0315-714358.

