De Toneelschuur is een servicegericht theater, film- en productiehuis in het hart van
Haarlem. Zowel lokaal, regionaal als landelijk is de Schuur een toonaangevende
organisatie die een continue bijdrage levert aan de ontwikkeling en verbreding van
de podiumkunsten. Wij presenteren professionele theater- en dansvoorstellingen van
nieuwe en meer gerenommeerde makers, zowel eigen producties als producties van
grote en kleine gastgezelschappen en de beste nationale en internationale films. De
Toneelschuur is daarbij een huis waar veel voorstellingen voor het eerst aan publiek
getoond worden en hun première beleven.
In 2018 werden in totaal 324 theatervoorstellingen in de twee theaterzalen, ruim
3500 filmvoorstellingen in de twee filmzalen voor een publiek van meer dan 210.000
bezoekers vertoond en gingen 24 theaterproducties bij ons in première. De Schuur is
een huis waar altijd iets gebeurt, waar medewerkers, publiek en bespelers zich thuis
voelen en graag terugkomen.
Bij Toneelschuur Producties maakt een aantal jonge regisseurs jaarlijks een
toneelvoorstelling. Deze voorstellingen gaan op tournee langs belangrijke vlakke
vloertheaters en schouwburgen. In 2018 brachten wij vijf nieuwe eigen producties uit
die met een landelijke tournee in totaal 133 keer gespeeld hebben voor 15.772
bezoekers. Daarnaast is Toneelschuur Producties een kweektuin voor talent: jaarlijks
produceren wij een voorstelling voor en door jongeren uit Haarlem en omgeving en
bieden we in ons Schuur Atelier jonge theatermakers de kans zich in de luwte verder
te ontwikkelen.
Met ingang van september 2019 is Toneelschuur Producties op zoek naar een
enthousiaste en gemotiveerde

Stagiair(e) Fondsenwerving/Marketing & Communicatie
Het is een gecombineerde stage op de afdeling Fondsenwerving en Relatiebeheer (3
dagen per week) en op de afdeling Marketing en Communicatie (2 dagen per week).
Op de afdeling Fondsenwerving en Relatiebeheer werk je direct samen met de
fondsenwerver die verantwoordelijk is voor het werven van particuliere en publieke
fondsen en de werving en relatiebeheer van de major donors (die € 500 of meer
doneren).
Op de afdeling Marketing en Communicatie werk je in het marketingteam van
Toneelschuur Producties, waar ruimte is voor eigen initiatief en ideeën. Je verricht
ondersteunend werk op publicitair vlak.

In overleg met de stagiair(e) zullen wij een pakket van werkzaamheden vaststellen
en een onderzoeksvraag formuleren. Denk aan assistentiewerkzaamheden op het
gebied van:


Het schrijven van fondsaanvragen en evaluaties voor publieke en private
fondsen



Het organiseren van bijeenkomsten voor major donors



Administreren en onderhouden van onze contacten



Schrijven en redigeren van teksten voor diverse communicatiekanalen van
Toneelschuur Producties, zowel off- als online zoals brochures, websites,
nieuwsbrieven en social media



Het opzetten en uitvoeren van een online en offline marketingstrategie per
voorstelling

Wie zoeken wij?
- 2e- of 3e-jaars student HBO / WO Business-, Communicatie-, Marketing- of
Fondsenwervingsstudie;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
- Kennis van internet en social media
- Enthousiast, flexibel, stressbestendig en representatief
- Je hebt interesse in theater en film
De stagevergoeding bedraagt volgens de Cao Toneel en Dans € 300,- bruto per
maand (bij 5 volledige stagedagen per week). Aanvang en duur (min. 4
maanden/max. 6 maanden) van de stage in overleg.
Begeleiding
Tijdens de stage heb je een vaste begeleider op beide afdelingen die op regelmatige
basis een werkoverleg met je houdt en je feedback geeft over de (uitgevoerde)
werkzaamheden. Om de veelzijdigheid van onze organisatie te leren kennen loop je
als vast onderdeel van de stage ook een dag mee met de afdeling techniek. Wij
stimuleren het ook om voorstellingen en films bij te wonen in de Toneelschuur.
Contact- en vacature informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over deze stage kan telefonisch contact worden
opgenomen met Annette de Bock – Fondsenwerver op 023-5173900. Spreekt deze
stage je aan dan ontvangen wij graag je (korte) motivatie en cv uiterlijk 30 juni 2019
per e-mail naar: annette@toneelschuur.nl, o.v.v. stage Fondsenwerving / Marketing
& Communicatie Toneelschuur Producties.

