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Vacature productiestage vanaf aug/sept 2022 
 

 
Organisatie 
Sinds 2003 produceren wij jaarlijks, onder de naam Via Rudolphi Producties, nieuwe producties van 
uiteenlopende, zelfstandige theatermakers, van alle generaties. Van net afgestuurde toptalenten tot 
door de wol geverfde professionals die de hele wereld hebben gezien. En dan het liefst samen in een 
productie. Makers met een missie: ze vertellen eigen verhalen die nog niet genoeg verteld worden 
en pogen daarop een nieuwe licht te laten schijnen. 
 
Makers waar wij de afgelopen jaren mee hebben gewerkt zijn o.a. Stephanie Louwrier, Bodil de la 
Parra, Waal en Wind (Eva Marie de Waal en Sophie van Winden) en natuurlijk oud debutanten 
waaronder Caro Derkx, Tim Olivier Somer, Tarik Moree, La Isla Bonita, Urland e.a.. 
 

 
Functieomschrijving 
Vanaf eind augustus/1 september zijn wij op zoek naar een productie stagiair(e) (32 uur p/w, 
stageduur in overleg). Als productie stagiair(e) maak je kennis met alle productionele en zakelijke 
werkzaamheden die gekoppeld zijn aan de projecten die we bij Via Rudolphi Producties doen.  
 
Werkzaamheden 
Je begint als productieassistent van Het Debuut. Met Het Debuut geeft Via Rudolphi Producties pas 
afgestudeerde theatermakers een kans om zich verder te ontwikkelen en hun (afstudeer)werk te 
spelen voor een landelijk publiek in een tournee van zo’n 20 voorstellingen.  
 
Deze theatermakers gaan 1,5 maand op tournee vanaf half september t/m eind oktober. Die tournee 
begeleid je onder leiding van of in samenwerking met de productieleider.  
Je bent betrokken bij de voorbereidingen, begrotingen, inhoudelijke keuzes van alledag en reist in 
overleg als tourmanager mee. Het is een erg leuke manier om jonge makers te leren kennen. In de 
afgelopen jaren zijn hier veel interessante samenwerkingen uitgerold.  
 
Een beknopte opsomming van de taken: 

• het maken van de repetitieplanning 

• het maken van de tourplanning: vervoer, overnachtingen, catering enz 

• Het maken van een tourboek: hierin staat alle voor de tour relevante informatie zoals 

capaciteit van de zalen, speeltijden, treintijden e.d. 

• contact onderhouden met alle betrokkenen: spelers, medewerkers, theaters, cateraars  

• aanwezigheid vóór en tijdens voorstellingen (in de avond en soms in het weekend)  

• verzorging van kostuums en rekwisieten tijdens de tour 
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De dagen dat je niet op tournee bent werk je op kantoor en assisteer je de zakelijk leider met allerlei 
uiteenlopende werkzaamheden. Daarbij is er ruimte om aan te geven waar je sterker/vaardiger in 
wilt worden, zodat er bijpassende taken gezocht kunnen worden. 
 
In het tweede deel van de stage (nov/dec) ondersteun je, wederom onder begeleiding, twee makers 
in hun vooronderzoek. Daar rolt geen concrete voorstelling uit, maar vraagt wel ondersteunende 
productie.  

 
Wat zoeken wij? 
Wij zoeken voor de stageplek iemand die: 

• studeert aan een opleiding gericht op cultuur of podiumkunsten 

• creatief en oplossingsgericht werkt 

• graag zijn handen uit de mouwen steekt 

• geen 9u -17u mentaliteit heeft 

• stressbestendig is 
 
Wat bieden wij? 

• Een stagevergoeding conform cao Theater  

• Een inspirerende, afwisselende en levendige werkomgeving 

• De mogelijkheid om kantoor-en praktijkervaring op te doen 

• De mogelijkheid om een theaternetwerk op te bouwen 
 
 
Interesse? Stuur uiterlijk 1 mei je brief met motivatie en cv per mail naar: 
thomas@viarudolphi.nl t.a.v. Thomas Royé (directie) 
 
Zou je graag nog wat meer informatie willen? Dan kun je contact met ons opnemen door te bellen 
naar 020-6277555 of te mailen naar info@viarudolphi.nl 
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