ISH verbindt mensen door hen te verrassen. Skills van de straat gaan de
verbinding aan met gevestigde kunstvormen. Op innovatieve wijze slaan de
voorstellingen, demo’s en educatieprojecten van ISH een brug tussen
kunstvormen, disciplines en culturen. Of het nu een kruising tussen hiphop en
ballet is of een samensmelting van freestyle bmx en klassieke muziek: ISH
gelooft niet in grenzen.
ISH houdt van artiesten die op het hoogste niveau presteren maar ook genoeg
lef hebben om buiten de lijntjes te kleuren. Gelukkig vinden we deze
gelijkgestemde geesten op allerlei plekken. We werken niet alleen met grotere
organisaties zoals Het Nationale Ballet, maar begeleiden ook nieuwe makers in
de ontwikkeling van nieuw werk en het starten van een eigen gezelschap.
Naast het ontwikkelen van producties voor grote en kleine zalen in binnen- en
buitenland heeft ISH een bloeiende educatieve tak. Wij geloven dat talent in
iedereen zit, inspiratie overal te vinden is en dat je samen sterker bent dan
alleen.
ISH zoekt per 1 februari een stagiair Productie Assistent voor 32 uur of
meer.
Werkzaamheden
Ondersteuning van de productieleider bij de voorbereidingen, het produceren van
de voorstellingen van Modern Samurai, demo’s, educatie en de nieuwe makers
projecten.
Dit zijn zeer uiteenlopende taken, maar te denken valt aan:
 Planning en productie van repetities.
 Begeleiden en zorgdragen voor cast & crew.
 Creatief produceren van demo’s voor commerciële partijen.
 Beheren van budgetten en vrijkaarten.
 Plannen van logistiek tijdens tournee.
 Produceren en organiseren van battledagen of andere educatieprojecten
op scholen.
 Companymanagement.
Jij bent:
*Studerend aan een HBO- of WO-opleiding, minimaal 3e-jaars.
*Een aantoonbaar organisatie en/of productietalent.
*Communicatief en sociaal vaardig.
*Flexibel –geen 9 tot 5 mentaliteit.
*Initiatiefrijk en een aanpakker.
*Zelfstandig, maar ook functionerend in teamverband.
*In het bezit van een rijbewijs B (niet noodzakelijk, wel een pré).

Wij bieden jou:
*Een dynamische stage in de culturele sector.
*Een plek in een jong creatief team.
*Ruimte voor persoonlijke ontwikkelingen.
*Een informele werksfeer en korte lijnen.
*Stagevergoeding EUR 300,- bruto per maand bij fulltime.
*Stageperiode mogelijk vanaf 1 februari 2019 tot 1 augustus 2019 of langer.
*Toegang tot alle voorstellingen van ISH in theaters en op festivals.
Contact- en vacature informatie
Stuur je CV en motivatie naar sharon@ishdancecollective.com.

Voor meer informatie zie www.ISHdancecollective.com of bel naar 0204685422 en vraag naar Elisia da Silva Martins Peças (Productieleider).

