Stage Cinema
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1 SEPTEMBER 2020 T/M 1 FEBRUARI 2021 | 3 DAGEN IN DE WEEK

Vind jij het belangrijk dat onderwerpen die ons allemaal aangaan niet alleen in Den Haag worden beslist? De Balie
organiseert dagelijks publieke gesprekken over klimaatverandering, racisme, toenemende armoede, onderwijsongelijkheid, emancipatie, en onderdrukte groepen wereldwijd. We doen dat vaak in een mengvorm met kunst:
film, theater, literatuur, spoken word en muziek. De onderwerpen zetten we goed op de kaart bij het publiek en
de media. Wil jij daar ook graag aan meewerken? We hebben weer een aantal stageplekken! De Balie is een diverse en inclusieve organisatie en nodigt daarom mensen van verschillende (culturele) achtergronden van harte uit
om te reageren.
De afdeling cinema zoekt een stagiair. Een unieke kans om stage te lopen op één van de mooiste werkplekken
van Amsterdam en daarbij een kijkje te nemen in de wereld van (inter)nationaal documentaires en fictiefilms.
De dagelijkse filmprogrammering van De Balie bestaat uit een mix van (inter)nationaal gelauwerde documentaires en maatschappelijke, eigenzinnige fictiefilms. Daarnaast organiseert De Balie Cinema bijzondere programma’s
rond filmvertoningen. De werkzaamheden van de stagiair betreffen assistentie bij de dagelijkse filmprogrammering, productiewerk en publiciteit voor de cinema-kant van De Balie, research en het inhoudelijk samenstellen
van programma’s. Het betreft een stage voor drie dagen per week (dagen in overleg), waarvan een halve dag
aan De Balie Academie besteed wordt. De Balie Academie is onze interne opleiding. In vijf maanden leer je van
experts binnen en buiten De Balie. Je volgt workshops bij alle afdelingen binnen de organisatie, leert hoe maatschappelijke thema’s hun weg vinden in het publieke gesprek en welke rol De Balie daarin speelt. Onder begeleiding maak je - samen met de andere stagiairs - een eigen programma over een actueel onderwerp.

Wij zoeken iemand die:
Analystisch en origineel denkt
Helder en to the point schrijft (ook in Engels)
Goed kan organiseren, punctueel is en vooruit denkt
Nauwkeurig werkt
Een open en enthousiathe houding heeft
Een goede gastvrouw/heer is
Voorliefde heeft voor de politiek/maatschappelijke sector of voor filmprogrammering
Meer wil leren over verdiepingsprogrammering in de filmwereld
Flexibel is en ook in de avonden (tijdens de programma’s) kan werken
Idealiter studeert (laartste jaar BA of MA)

Wij bieden:
Een inspirerende stageplek
Deelname aan onze interne opleiding De Balie Academie
Toegang tot onze films en programma’s
Een stage- en reiskostenvergoeding

Reageren
Mail je brief met CV voor 1 augustus 2020 naar Absaline Hehakaya (Hoofd Cinema) - absaline.hehakaya@debalie.
nl o.v.v. Stagiair Cinema.

