
 

Oorkaan maakt met topmusici theatrale concerten voor kinderen t/m 12 jaar en hun families. Wij 
presenteren zo’n 200 voorstellingen in grote en kleinere (concert)podia, zoals TivoliVredenburg, De 
Doelen en Philharmonie Haarlem. Oorkaan vond in 2000 haar oorsprong in het Concertgebouw in 
Amsterdam en is sindsdien uitgegroeid tot een zelfstandig, internationaal opererend en award 
winning muziekgezelschap. Wij werken samen met de beste muziekensembles en -orkesten zoals 
Calefax, het Koninklijk Concertgebouworkest, het Cello8ctet Amsterdam en Percossa en spelen in de 
belangrijkste concertzalen in Europa, Amerika en China.  
 
Voor de periode augustus 2017 tot en met januari 2018 heeft Oorkaan plaats voor een: 
 

Stagiair Productie (M/V) 
 

De stageperiode wordt in overleg vastgesteld, maar duurt minimaal 3 maanden, indien mogelijk 
langer. De voorkeur gaat uit naar stagiaires die 4 tot 5 dagen per week beschikbaar zijn. 
 
 

Taken stagiair Productie 
Als stagiair productie ben je de rechterhand van onze productieleider en draai je mee in alle 
onderdelen van het productieproces. Je assisteert bij alle praktische zaken van het maakproces, 
zowel tijdens de repetitieperiodes, montages als de tournees in binnen- en buitenland. Je steekt je 
handen uit de mouwen en houdt ervan zowel op kantoor als op de speelvloer te organiseren en te 
communiceren, en zo de voorwaarden te helpen scheppen voor het artistieke team om de mooiste 
producties te creëren.  
 
 
 

Gewenst 
 Een relevante HBO- of universitaire opleiding op het gebied van: Muziek, Film en/of 

Theaterwetenschappen, CMV, OPP (3e jaar), Eventmanagement. 

 Je houdt van aanpakken, bent leergierig en communicatief vaardig. 

 Je durft verantwoordelijkheid te nemen, kan organiseren en oplossingsgericht werken. 

 je voelt je thuis in een dynamische omgeving. 

 Affiniteit met muziek en podiumkunsten. 

 bij voorkeur in bezit van een rijbewijs  
 

Wij bieden… 
 Een inspirerende stageplek in Amsterdam-West bij dé internationale organisatie op het 

gebied van live concerten voor jong publiek. 

 De mogelijkheid om onder goede begeleiding kennis te maken met alle aspecten van een 
professionele producerende podiumkunstorganisatie. 

 Uitbreiding van je netwerk in de culturele wereld. 

 Een klein team met leuke collega’s, waarmee je intensief samenwerkt. 

 Gezamenlijke lunch, veel zelfstandigheid, een stagevergoeding, reiskostenvergoeding en 
vrijkaarten voor onze voorstellingen. 

 

 
 
Meer informatie en sollicitatie 
Neem voor meer informatie contact op via 020-6202828.  
Stuur je motivatiebrief met CV naar nele@oorkaan.nl  
onder vermelding van ‘vacature stage Productie’ www.oorkaan.nl 

mailto:nele@oorkaan.nl
http://www.oorkaan.nl/

