Stageplek: productie
Heb je een grote interesse voor hedendaagse beeldende kunst. Wil je ervaring opdoen in het
realiseren van een spraakmakende tentoonstelling, je ontwikkelen in projectplanning en
publieksbereik? Of wil je juist ervaring opdoen in de realisatie van een nieuwe manifestatie,
fondsenwerving en relatiebeheer? Werk je goed in een creatieve omgeving en ben je gemotiveerd
om mee te draaien in een vlotte organisatie en bereid om in korte tijd veel te leren? Stuur dan een
stageverzoek naar daphne@nestruimte.nl
Periode januari 2022 - juni 2022 (flexibel in overleg)
minimaal 4 maanden
minimaal 3 dagen per week
Als stagiair productie intern houd je je bezig met alle facetten van het maken van een
tentoonstelling: logistiek, communicatie met curator en programmateam, kunstenaars, galeries en
vormgever, op- en afbouw, financien en PR. Daarnaast werk je mee aan het onderhoud van de
website en assisteer je bij events zoals openingen en lezingen.
///
Do you have a deep interest in contemporary visual art. Would you like to gain experience in
realizing a high-profile exhibition, develop yourself in project planning and reach out to the public?
Or do you want to gain experience in the realization of a new event, fundraising and relationship
management? Do you work well in a creative environment and are you motivated to participate in a
smooth organization and willing to learn a lot in a short period of time? Then send an internship
request to daphne@nestruimte.nl.
Period January 2022 - June 2022 (flexible in consultation)
minimum 4 months
at least 3 days a week
As a production intern you will deal with all facets of making an exhibition: logistics, communication
with curator and programme team, artists, galleries and designer, assembly and disassembly, finance
and PR. In addition, you will contribute to the maintenance of the website and assist with events
such as openings and lectures.

