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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, onderwijs-
ongelijkheid, 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 diver-
se en inclusieve organisatie en nodigt daarom mensen van verschillende (culturele) achtergronden van harte uit 
om te reageren.

De redactie van De Balie zoekt stagiairs met verschillende politieke, maatschappelijke, creatieve en culturele ach-
tergronden en een brede interesse in kunst, cultuur en politiek.

Tijdens je stage ondersteun je een programmamaker bij het bedenken en produceren van een programma. Je 
hebt contact met sprekers, denkt na over het potentiële publiek en hoe je dat publiek bereikt. 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 stagi-
airs - een eigen programma over een actueel onderwerp.

Onze stagiairs kregen na hun stage banen bij organisaties als World Press Photo, VPRO, Stimuleringsfonds voor 
de Journalistiek, Nieuwsuur, Movies that Matter en natuurlijk De Balie zelf.

Reageren
Een korte motivatie (max. 400 woorden) en CV kun je voor 1 augustus 2020 richten aan Anne-Marijn Epker - 
anne-marijn.epker@debalie.nl. Schrijf in je motivatie welke onderwerpen specifiek je interesse hebben, bijvoor-
beeld: kunst, literatuur, politiek, Europa of Live Journalism.

Een relevante opleiding of grote interesse heeft in journalistiek, media, politiek, filosofie, podiumkunsten, 
literatuur en/of cultuur
Goed kan regelen, punctueel is en vooruit denkt
Een open en enthousiaste houding heeft
Een goede gastvrouw/heer is
Zelfstandig kan werken

Wij zoeken iemand die:

Wij bieden:

Een inspirerende stageplek
Deelname aan onze interne opleiding De Balie Academie
Toegang tot onze programma’s en films
Een kans je netwerk te vergroten en benutten
Een stage- en reiskostenvergoeding
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