
	

	

 
JONGE HARTEN THEATERFESTIVAL 

Jonge Harten is voor, door en met jonge mensen (12-29 jaar). Het is hét negendaags festival met theater, 

performance, dans en meer in Groningen. Over onderwerpen die ertoe doen, die blijven hangen. Een theaterfestival 

die jongeren de plek geeft om hun stem te laten horen. Voorstellingen die je uitdagen om niet op safe te spelen. 

Soms ongemakkelijk, vaak herkenbaar, maar altijd reden tot gesprek. En of je daar naar kijkt? Nee. Je ervaart! Op 

alle mogelijke manieren. Jonge Harten vindt dit jaar plaats van 19 t/m 27 november 2021. 

 

Als stagiair(e) beeld werk je nauw samen met je directe ‘afdelingscollega’s’ maar ook met de rest van het jonge en 

enthousiaste team. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheden en we staan te springen om jouw creatieve inbreng 

en ideeën! 

 

 

Jouw taken als beeld stagiair(e) zijn onder andere:  

v Beeldconcepten/content bedenken en uitvoeren passend bij het festival: 

Ø In video (o.a. filmen, monteren, animeren) 

§ Denk aan: sfeerverslagen, aftermovies, korte animaties voor social media, interviews, et cetera. 

Ø In foto (fotograferen, nabewerken) 

§ Denk aan: portretfoto’s, sfeerbeelden gedurende het festival, overige beelden voor social media. 

v Meedenken over het gebruik van diverse publiciteitsmiddelen; 

v Meedenken en uitvoeren van gerichte webpromotie/social media; 

v Communicatie/afstemming met interne- en externe betrokken partijen. 

 

Je krijgt de unieke mogelijkheid om het festival zowel voor als achter de schermen mee te maken. Je werkt in een 

jong en enthousiast team en kunt contacten en werkervaring opdoen in het culturele veld. Weet jij van aanpakken 

en laat jij je niet uit het veld slaan door spannende deadlines, kom dan ons team versterken! Er is een 

stagevergoeding beschikbaar afhankelijk van het aantal dagen per week dat er stagegelopen wordt. 
 
Functie eisen: 

• je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als schrift; 
• je bent zelfstandig, proactief, creatief; 
• je hebt kennis van InDesign en/of Photoshop 
• je hebt ervaring in het maken en monteren van video’s ; 
• je beschikt over een professioneel niveau Engels, zowel mondeling als in schrift; 
• je beschikt over een eigen laptop om op te werken (incl. programma’s als InDesign); 
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• je beschikt over een eigen camera; 
• je bent 4/5 dagen per week beschikbaar in de periode eind augustus t/m december 2019. 

 

Zie jij deze functie helemaal zitten en ben jij vanaf eind augustus beschikbaar? Stuur dan een motivatie (in wat voor 

vorm dan ook) + CV voor 21 juni 2021 naar info@jongeharten.nl. Kijk op www.jongeharten.nl voor meer informatie 

over het festival. 

 

Locatie 

Jonge Harten kantoor 

Stationsplein 3 

9726 AE, Groningen 

 

 

 

‘’Al vanaf het moment dat ik op sollicitatiegesprek kwam heb ik mij enorm thuis gevoeld binnen het team van Jonge 

Harten. Geen moment heb ik mij als een ‘stagiair’ gevoeld. Gedurende mijn stage was ik vooral verantwoordelijk voor 

de visuele kant van Jonge Harten. Denk hierbij aan het filmen van evenementen en het monteren daarvan tot een 

video, maar ook het maken van korte animaties om het festival te promoten en het publiek op te warmen. Dit ging 

allemaal in overleg met het marketingteam. Hierdoor heb ik enorm veel geleerd over hoe je een video zo interessant 

mogelijk maakt voor de doelgroep. Daarnaast voelde ik dat er vertrouwen was vanuit het team waardoor ik als 

creatieveling volledig mijn passie kon uitoefenen.’’  
– Rick Biemolt, stagiair beeld 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


