
Voor de tweede helft van het seizoen zoekt Orkater een stagiair publiciteit en (online) 

marketing. Als stagiair op die plek krijg je inzicht in alle aspecten van het theaterbedrijf, 

met name in het voeren van publiciteit van De Gliphoeve. Een coproductie van Orkater en 

Het Bijlmer Parktheater, over een Surinaams gezin dat in de jaren 70 in de Bijlmer komt te 

wonen. De voorstelling vormt het tweede deel van een trilogie over de ontvangst van 

Surinamers in Nederland. Deel 1 van de trilogie, Woiski vs. Woiski, heeft eerder een 

succesvolle tournee gemaakt in Nederland en Suriname. 

 
Naast het voeren van voorstellings-PR assisteer je als stagiair bij de voorbereidingen van het 
nieuwe seizoen, denk hierbij aan het organiseren van fotoshoots, tekstschrijven etc.  
Binnen de teams van Orkater en het Bijlmer Parktheaters is er alle ruimte voor eigen 
initiatief en de ontwikkeling van jouw talent.  
Omdat er vermoedelijk ook in deze periode nog veel thuis gewerkt zal worden, zal ook een 
deel van de stage misschien vanuit huis moeten worden uitgevoerd. Veel dagelijks overleg 
gebeurt via Zoom maar binnen de dan geldende mogelijkheden proberen we de stage zo 
vorm te geven dat er voldoende contactmomenten bij Orkater of in het Bijlmer Parktheater 
zullen zijn. 
 

periode 
In overleg start de stage in dec. 2020 of januari 2021 
Duur van de stage in overleg 4 tot 6 maanden 
 
Aantal uur per week 
4 of 5 dagen 
 
Locatie 
Orkater, westelijk havengebied Amsterdam en in de laatste 2 weken Bijlmer Parktheater, 
Amsterdam Zuid-Oost  
 
Organisatie  
Orkater is een Amsterdams muziektheatergezelschap dat met een vaste groep 
theatermakers voorstellingen maakt die door het hele land in theaters, schouwburgen en op 
festivals spelen. Het kantoor, de repetitieruimtes en de decorwerkplaats zijn gevestigd in de 
Houthavens. Orkater wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. We streven ernaar een 
afspiegeling te zijn van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige 
verschillen. 
Het Bijlmer Parktheater is het theater van het nieuwe Nederland. Het podium waar nieuwe 
verhalen tot ontwikkeling komen, waar nieuwe makers zich artistiek ontplooien en waar ons 
publiek zich thuis voelt. Wij zijn een levendig, intiem en gastvrij theater met een unieke 
programmering met plaats voor verschillende identiteiten, tradities, culturen en 
cultuuruitingen waar mensen in al hun culturele verscheidenheid betekenis vinden. Wij 
dagen bezoekers, deelnemers, kunstenaars en makers uit om de toekomst samen te 
verbeelden. 
 



Functie Inhoud 
Als stagiair publiciteit en (online) marketing heb je een aantal vaste taken op kantoor en 
voor de publiciteitsafdeling, maar zullen er ook een aantal losse klussen op je afkomen, 
afhankelijk van je interesses en capaciteiten.  
een greep uit de werkzaamheden: 
 

 Drukwerkbegeleiding 
contact met theaters over de publiciteit van de voorstelling 

 Het bijhouden van verkoopcijfers 

 Alle pers-uitingen bijhouden in een knipselmap 

 Organiseren en assisteren bij het maken van promofilmpjes 

 Bedenken, creëren en uitvoeren van online content voor social media en 
nieuwsbrieven 

 Contact houden met de makers en spelers over o.a. social-media activiteiten 

 Notuleren van publiciteitsoverleg 

 Bijhouden van planningen 

 Het organiseren van de verspreiding van drukwerk 

 Contact onderhouden met de ambassadeurs van de voorstelling 

 Het organiseren van en assisteren bij fotoshoots 

 Het schrijven en redigeren van pr teksten in overleg met de makers  
 
Functie eisen 

 Minimaal MBO denk- en werkniveau 

 Affiniteit met sociale media 

 Stressbestendig 

 Zelfstandig 

 Pro-actief 

 Communicatief vaardig 

 Goede schrijfvaardigheid 

 Praktisch en doelgericht 

 Leergierig en nieuwsgierig 

 Goede kennis van de Microsoft Office programma’s 

 Ervaring met Photoshop en Final Cut Pro is een pré 

 affiniteit met de Bijlmer en/of Suriname is een pré 
 
Geboden wordt 
Werkervaring op de publiciteitsafdeling van het leukste muziektheatergezelschap van 
Nederland, ruimte voor eigen initiatief en een stagevergoeding van €400 bruto voor full-
time. 
 
Vacature en contact info 
Reageer vóór 10 december 2020 door je cv en motivatie op te sturen naar 
vacature@orkater.nl o.v.v. stage publiciteit 
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