
Stage Productie- & Floormanagement Cultuurhuis de Vlugt

Over de Vlugt:
De VLUGT: een warm cultureel nest waar wordt gebroed, geproduceerd en geprogrammeerd.

De Vlugt is een buurtgerichte broedplaats en cultuurhuis. De Vlugt combineert ateliers waar in
afzondering gewerkt wordt, met publieke ruimtes waar bezoekers terecht kunnen voor exposities,
lessen, workshops en meet-ups. Er is een grote zaal waar theater, dans en andere
podiumkunsten uitgevoerd worden. Daarnaast zijn er een aantal oefen- en workshopruimtes
waar de ene dag een professioneel gezelschap repeteert en de volgende dag jongeren hun
allereerste stappen op het podium wagen.

De Vlugt runt een divers cultureel programma met dans, theater, muziek, kunst, urban arts en nog
veel meer. De leidende draad in dit kunst en cultuuraanbod is dat het gericht is op de mensen die
in Slotermeer en Nieuw-West wonen en leven, dat zij zich in de thema’s herkennen, zich
aangesproken voelen en geïnspireerd raken om eraan deel te nemen. De Vlugt zoekt nadrukkelijk
naar kruisbestuiving: kunstenaars en buurtbewoners leren van elkaar en groeien samen tot
nieuwe hoogtes. Binnen het programma is extra aandacht voor de jongeren van
Slotermeer/Geuzenveld.

Broedplaats & Cultuurhuis De Vlugt wordt beheerd door Urban Resort. Urban Resort is een
stichting die geen winstoogmerk heeft en zich inzet broedplaatsen in en om Amsterdam te
realiseren waar ateliers zijn voor kunstenaars, soms gecombineerd met kunstenaarswoningen,
en steeds vaker ook met een programma voor de buurt.

Stichting Urban Resort is per januari/februari 2022 op zoek naar een stagiaire Productie- &
Floormanagement voor Cultuurhuis en Broedplaats De Vlugt. Het betreft een stagefunctie voor
5-6 maanden, voor tenminste 3 dagen per week.

Wat ga je doen?
Cultuurhuis De Vlugt en de zalen zijn recent opgeleverd en de eerste programma’s zijn net van
start gegaan. Als stagiaire Productie- en Floormanagement werk je samen met de broedplaats
coördinator, de zaalverhuur manager en in nauwe relatie met het technisch team. Samen met jou
werken we het aankomend half jaar aan het verder op poten zetten van een geoliede organisatie
van het  productie- en floormanagement voor de uiteenlopende culturele programma’s die in de
pijplijn zitten. Kom jij samen met ons leren en onderzoeken in deze spannende eerste tijd?Bij De
Vlugt kom je terecht in een culturele broedplaats waar geen enkele dag hetzelfde is.

www.devlugt.amsterdam



Concreet:
- Productie: Je ondersteunt kunstenaars en makers bij de productie van hun (doorlopende)

culturele- en creatieve programma’s en/of  jongeren activiteiten, die op wekelijkse en
maandelijkse basis worden ontwikkelt en uitgevoerd in de verschillende zalen van de
Vlugt.

- Floormanagement: Daarnaast ben jij de go-to persoon als het gaat om de ontvangst van
gasten in onze zalen. Je ondersteunt organisaties en makers in het optimaal kunnen
gebruiken van de ruimtes die we aanbieden. Daarbij ben jij ook hét aanspreekpunt in De
Vlugt voor velerlei vragen van bezoekers, geïnteresseerden en huurders van de zalen. Je
hebt daarom de regie over de balie bij de entree.

- Publieksbegeleiding: Tijdens grote en kleine evenementen en activiteiten weet jij
iedereen in goede banen te leiden als ultieme gastman of -vrouw. Je ontvangt bezoekers,
zorgt dat bronmaatregelen worden opgevolgd en dat gasten zich welkom voelen in een
nette en verzorgde omgeving.

- O�ce Management:We werken met een klein team aan de realisatie van programma,
zaalverhuur en het coördineren van de broedplaats ateliers. Jij ondersteunt dit gedreven
team door als een spin in het web de overview te houden over onze werkplek. Daarnaast
komen we samen in onze kantine ruimte, waar jij de touwtjes in handen hebt.

Wie ben jij?
- Studerend of afgeronde opleiding in de richting van bijvoorbeeld: hospitality, culturele

maatschappelijke vorming of productie/eventmanagement.
- Je bent incidenteel op onregelmatige werktijden en in het weekend beschikbaar
- Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden en denkt graag mee in het

verbeteren van de organisatie en productie.
- Je bent niet bang om je handen uit de mouwen te steken.

Wat bieden wij?
- Een uitdagende leerzame stage op een inspirerende werkplek
- Een maandelijkse stagevergoeding van €150,- en lunch.
- Je mag gratis naar de voorstellingen of meedoen met de activiteiten in de Vlugt
- Een breed nationaal en internationaal netwerk in de kunst- en cultuursector.

Ben jij aankomend half jaar het gezicht van deze nieuwe multifunctionele, culturele- en artistieke
plek in Amsterdam? Dan horen we graag van jou! We nodigen je graag uit voor een kop ko�e in
De Vlugt om met je verder te praten. Mail naar shai@urbanresort.nl. Heb je daarvoor vragen, dan
kan je bellen naar 020 6937575.

www.devlugt.amsterdam


