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Bouw samen met een fijn team en bijzondere partners mee te bouwen aan het mooiste
cultuurpodium van Amsterdam-Noord
Over Tolhuistuin

Tolhuistuin is een cultuurhuis en -tuin aan de IJ-oever van Amsterdam Noord, een plek voor muziek,
beelden, verhalen en voor heerlijk eten. Het hart van de Tolhuistuin is een idyllische tuin die de
historische panden met café-restaurant THT, verschillende concert- en podiumzalen,
expositieruimte, studio's en werkplekken verbindt. Samen met een inspirerend netwerk van
muzikanten, theatermakers, filmmakers, ontwerpers, festivalorganisatoren, podcastmakers en sociale
ondernemers zetten we Tolhuistuin in als creatieve werkplaats voor de toekomst voor een breed
publiek.
Taakomschrijving

Als stagiair(e) productie werk je samen met productieleider en programmeur van Tolhuistuin. Je
regelt de praktische zaken rondom de culturele programmering en voelt aan wat de behoefte van
samenwerkingspartners is. Je voert de volgende taken uit:
•
•
•
•
•
•

Opstellen en bijhouden van productieschema’s, draaiboeken en planningen
Bijhouden van bezoekcijfers
Onderhouden van contact met partners
Medeverantwoordelijkheid voor uitvoering van de programma’s
Ondersteuning bij kaartverkoop
Begeleiding van vrijwilligers

Je bezit de volgende kwaliteiten

•
•
•
•
•

Je bent zelfstandig en initiatiefrijk
Je bent woonachtig in (de buurt van) Amsterdam en het liefst in Amsterdam-Noord
Je bent nieuwsgierig naar alles wat er speelt rondom programmering in een cultuurhuis met
een missie op het gebied van natuur/mens/cultuur met inclusiviteit als onderlegger.
Je kunt ideeën vertalen naar praktische uitvoering
Je bent vlot in je communicatie

Wat krijg je ervoor terug?

•
•
•

geen meeloopstage, maar verantwoordelijkheid
een klein team waarin je intensief samenwerkt
uitbreiding van je netwerk in de culturele wereld

Interesse?

Stuur je motivatie en CV naar: productie[at]tolhuistuin.nl. Voor vragen naar aanleiding van deze
vacature kun je mailen naar valerie[at]tolhuistuin.nl. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

