> Stage marketing & publiciteit op de Afdeling Publiek
Theatergezelschap Tryater biedt sinds jaren interessante stageplekken aan studenten van
grafische opleidingen uit het MBO. Veel studenten voelen zich thuis in onze dynamische
organisatie.

Tryater is het enige meertalige theatergezelschap van Nederland. Sinds de oprichting in 1965
maken wij theater vanuit de verbinding met onze omgeving: de provincie Friesland. Wij werken
en denken vanuit de meertalige context waarin wij leven. Het Fries is voor meer dan de helft van
de Friezen de moedertaal. Tryater maakt groot- en kleinschalig theater voor alle
leeftijdsgroepen en is overal zichtbaar in Friesland. Met onze locatie- en reisvoorstellingen
strijken we tijdelijk neer in de harten van de lokale gemeenschap. Wij maken maatschappelijk
relevante producties, gebaseerd op nieuwe teksten, dicht op de huid van ons publiek.
Tryater is gehuisvest in een prachtig monumentaal pand aan de rand van de binnenstad, met
ruimte voor 2 theaterzalen, een zaal op zolder, een werkplaats, een opslagruimte, een
kostuumatelier en een sfeervolle foyer.
Tryater speelt overal in Friesland en voor iedereen. Meer dan 275 voorstellingen per jaar, voor
zo’n 25.000 kinderen, jongeren en volwassenen.

>

WIJ BIEDEN

>

WIJ VRAGEN

Tryater biedt een inspirerende werkomgeving en een dynamische werkdag. De student heeft
een eigen werkplek, met een eigen (grafische) computer en wordt volledig opgenomen in de
dagelijkse realiteit van ons bedrijf. Doel is om de student als volwaardig lid van de afdeling
te laten functioneren. De student praat mee en voert voorkomende werkzaamheden uit.
Wij kijken waar de voorkeur en de expertise van de student ligt. In samenspraak komen we
dan tot de juiste invulling. De werkzaamheden vloeien enerzijds voort uit de campagne die
bedacht is voor de producties die Tryater maakt en anderzijds uit het versterken van het
imago van Tryater. De student werkt op aanwijzing van de afdeling én de grafisch vormgever.

De student werkt zelfstandig, maar is tevens een teamplayer. Hij of zij kan werken in een
platte organisatie, waarin eigen initiatief wordt geprezen. Nauwkeurig werken is een
eigenschap waar we aan hechten. Bij Tryater is taal een belangrijk gegeven. De basis is Fries,
maar niet-Friezen zullen zich ook thuis voelen. Het passief beheersen van de Friese taal is
noodzakelijk.
De MBO-student ontvangt een stagevergoeding van bruto 175 euro op basis van een
volledige werkweek (of een afgeleide daarvan).

