Productie Assistent Orlando Festival 2021
(werkervaringsplek/stage)
Wil je praktijkervaring opdoen binnen de culturele sector van Zuid-Limburg, dan is dit een unieke kans!
Het Orlando Festival is het oudste en grootste kamermuziekfestival van Nederland. In 2021 vindt het plaats
van 12 - 22 augustus. Het Orlando Festival brengt elke zomer professionele musici, conservatoriumstudenten
en amateurmusici met elkaar in contact. Het bijzondere aan het festival is dat er zowel kamermuziekcursussen
zijn voor jong en oud, als ook 45 concerten in 10 dagen. Het festival speelt zich af in en vanuit hotel en
conferentiecentrum Abdij Rolduc in Kerkrade. De concerten zijn verspreid over Zuid-Limburg, o.a. in het
Parkstad Limburg Theater Kerkrade , de Kloosterbibliotheek Wittem en de St.Janskerk Maastricht.
Artistiek leider/directeur Henk Guittart geeft vorm aan de inhoud van het festival, hij programmeert de
concerten en selecteert de uitvoerende musici. Nicole Geerlings is zakelijk leider/producente, zij is deels
verantwoordelijk voor het financiële deel van het festival (fondsenwerving, sponsor- en vriendenbeleid en ze
zorgt voor de organisatie, de marketing/p.r. en beheert de administratie . Tijdens het festival maken acht tot
tien enthousiaste vrijwilligers het team compleet.
Voor meer informatie over het festival: www.orlandofestival.nl en www.facebook.com/OrlandoFestival.
Opleidingsniveau:
Je volgt een relevante opleiding, of hebt deze gevolgd en wilt ervaring opdoen.
Profiel:
- zelfstandig
- cultuurliefhebber
- veelzijdig
- energiek
- enthousiast

- communicatief
- teamspeler
- stressbestendig
- geïnteresseerd in kamermuziek/klassieke muziek
- vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal (spreken en schrijven)

Taken:
- Rechterhand van de producente inzake de organisatie en productie van het festival
- Assisteren bij taken op het gebied van publiciteit en PR (o.a. bijwerken websites, Social media en contacten
met pers/media)
- Ontwikkelen en redigeren van het programmaboek en ander promotiemateriaal, in samenwerking met de
grafisch ontwerper en de staf
- Assisteren bij het opzetten van de concertserie (contacten met de regionale podia)
- Deel uitmaken van het Orlando team tijdens het festival (full-time) en het helpen aansturen van de
vrijwilligers
Stageperiode:
Van 1 april t/m 31 augustus 2021 - 2 dagen per week op kantoor in Kerkrade (16 uur) en tijdens het festival
fulltime inzetbaar van 11 t/m 22 augustus 2021. N.B. Wij passen ons uiteraard aan op de dan geldende
coronamaatregelen. Thuiswerken en online contactmomenten in goed overleg kunnen hier onderdeel van zijn.
Wat biedt het Orlando Festival?
- een stagevergoeding, in overleg
- reiskostenvergoeding, in overleg
- werken met internationale gerenommeerde kamermusici (uit 10 of meer landen)
- een verblijf van elf dagen op het grootste (en leukste!) kamermuziekfestival van Nederland (hotelkamer en
drie buffetmaaltijden inbegrepen)
Reageren op deze stage?
Stuur je motivatiebrief en je C.V. vóór 22 februari 2021 naar Nicole Geerlings:
nicole.geerlings@orlandofestival.nl
Voor meer informatie is Nicole ook te bereiken via: +31 (0)64 64843 99.

