
De dagelijkse filmprogrammering van De Balie bestaat uit een mix van (inter)nationaal gelau-
werde documentaires en maatschappelijk geëngageerde fictie films. Daarnaast organiseert 
De Balie Cinema wekelijks bijzondere programma’s rond filmvertoningen. De werkzaamheden 
van de stagiair betreffen productiewerk en publiciteit, het assisteren bij de dagelijkse filmpro-
grammering, en het inhoudelijk samenstellen van speciale programma’s. 

De Balie Academie
Daarnaast doorloopt iedere stagiair onze interne opleiding: De Balie Academie. Gedurende
vijf maanden leer je van sleutelspelers binnen en buiten De Balie. Je volgt workshops bij alle
afdelingen binnen de organisatie, leert hoe de maatschappij zich verhoudt tot het medialand-
schap en welke rol de culturele sector daarin speelt. Binnen een aantal vaste kaders van
begeleiding krijg je de ruimte om samen jullie eigen Balie-programma te organiseren rondom 
een actueel onderwerp.

Wij zoeken iemand die
• Analytisch en origineel denkt
• Helder en to the point schrijft (ook in Engels)
• Goed kan organiseren, punctueel is en vooruit denkt
• Een open en enthousiaste houding heeft
• Een goede gastvrouw/heer is
• Voorliefde heeft voor de politiek/maatschappelijke sector of voor filmprogrammering
• Flexibel is en ook in de avonden (tijdens de programma’s) kan werken
• Idealiter nog studeert (laatste jaar BA of MA)

Wij bieden
• Een inspirerende stageplek
• Een stage- en reiskostenvergoeding
• Toegang tot onze films en programma’s
•
Over De Balie
De Balie is een politiek, cultureel podium op het Leidseplein in Amsterdam. In De Balie wordt 
kunst en cultuur in contact gebracht met de actualiteit, maatschappelijk debat en politiek. Er 
vinden dagelijks spraakmakende programma’s, theater- en cinemavoorstellingen plaats.

Interesse?
Mail je brief met je CV voor 18 januari naar Absaline Hehakaya (absaline.hehakaya@debalie.nl) 
o.v.v. De Balie Cinema/ De Balie Academie. 
Voor meer info of vragen kan je ook bellen naar 020-5535191. 

STAGIAIR DE BALIE CINEMA/ 
DE BALIE ACADEMIE
(3 dagen in de week, 1 februari 2019 tot 1 juli 2019)




