Friendly Fire Theater is op zoek naar een stagiair.
Als stagiair ben je onderdeel van het hele team want wij geloven er in dat alles met elkaar te maken
heeft! Het doen van een boeking met bijbehorende marketing en een strakke administratie daarvan
maakt dat je betrokken bent bij het hele proces. Kortom, een uniek kijkje in de keuken bij een jong,
zeer ambitieus bedrijf!

Friendly Fire
De Amsterdamse concert- en evenementenorganisator Friendly Fire organiseert onder meer Best
Kept Secret, Indian Summer Festival en Tuckerville en verzorgt daarnaast de boekingen en concerten
voor onder anderen Kensington, Krezip, Merol en een groot aantal internationale acts waaronder
George Ezra, James Bay, alt-J en Macklemore.

Friendly Fire Theater
Binnen Friendly Fire bestaat het impresariaat Friendly Fire Theater. Met theatertours van o.a. Ilse
DeLange, Danny Vera, Suzan & Freek en Maaike Ouboter één van de belangrijkste spelers op
muzikaal gebied binnen de theaterwereld. Daarnaast brengt Friendly Fire Theater bijzondere
jeugdvoorstellingen van o.a. astronaut André Kuipers en kinderboekenschrijver Paul van Loon. Dit
alles met het doel hedendaagse en vernieuwende voorstellingen te brengen.
Je werkzaamheden omvatten onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagelijks contact onderhouden met artiesten, managers, producenten, medewerkers bij
theaters;
Bijhouden van verschillende zaken in het boekingsysteem (SystemOne)
Beheren en uitsturen van ticketstanden
Assisteren en meekijken bij het boeken en afrekenen van voorstellingen
Ondersteunen bij het schrijven van persberichten en nieuwsbrieven
Beheren van social media-kanalen
Ondersteunen bij het opzetten van promotionele-acties voor de lopende tours
Beheren en distribueren van publiciteitsmateriaal
Backstage aan de slag bij onze eigen producties
Bezoeken van te gekke voorstellingen waar je zelf voor werkt!

Je profiel:
• Goede Nederlandse en Engelse taalbeheersing
• Je bent een MBO/HBO-student in het derde jaar of in de laatste fase van je studie
• Je bent resultaatgericht en kunt precies en zelfstandig werken
• Je hebt goede analytische vaardigheden en een hands-on mentaliteit
• Je hebt affiniteit met muziek en/of theater
• Je bent flexibel in werktijden, een deel van de stage gebeurt tijdens de shows, dus in de
avonduren en weekends.
• Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs
Onze stagevoorwaarden:
• De startdatum bij voorkeur per 1 september 2019
• De stage duur in overleg
• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij onderdeel uitmaken van Friendly Fire Theater? Dan
nodigen we je graag uit om te solliciteren naar deze stageplaats. Voor informatie over de stage en de
sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Robin de Wildt of direct solliciteren mag ook: mail
je brief incl. CV naar r.de.wildt@friendly-fire.nl
Meer informatie:
• www.friendlyfiretheater.nl
• https://www.entertainmentbusiness.nl/?s=friendly+fire+theater

