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SPRING presenteert jaarlijks twee internationale podiumkunstfestivals in Utrecht; het tiendaagse SPRING 
Performing Arts Festival op verschillende locaties in de stad in mei en het driedaagse SPRING in Autumn in 
oktober, in samenwerking met Stadsschouwburg Utrecht. SPRING programmeert en produceert werk van 
(internationale) theatermakers en choreografen die de grenzen van genres opzoeken waardoor cutting 
edge werk in nieuwe vormen ontstaat. Het zijn kunstenaars die reflecteren op de wereld van vandaag en 
de wereld van morgen, met een seismografisch gevoel voor de ontwikkelingen die eraan komen. SPRING 
is een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en het publiek dat nieuwe perspectieven, ontwikkelingen en 
verhalen tot zich wil nemen. 
 
De volgende editie van SPRING Performing Arts Festival vindt plaats van 18 t/m 27 mei 2023. 
Gedurende 10 dagen staan er meer dan 20 producties op het programma in theaterzalen, op andere 
bijzondere locaties en in de publieke ruimte in Utrecht.  
 
Het Marketing & Communicatie team heeft ruimte voor een: 
  

Stagiair/trainee Marketing & Communicatie 
(februari t/m half juni 2023, 4-5 dagen per week) 

 
Wat bieden wij? 
SPRING bied je een geweldige kans om in korte tijd veel kennis en ervaring op te doen in een 
dynamische festivalorganisatie. Bovendien kan een stage/werkervaringsplek bij SPRING een mooie 
start zijn om een netwerk op te bouwen. Je bent onderdeel van team M&C en wordt begeleid door 
een ervaren collega. Je bent vooral ondersteunend, maar voor een aantal taken zal je ook 
hoofdverantwoordelijke zijn.  
 
Wat zijn o.a. jouw werkzaamheden?  
Je gaat helpen bij de ontwikkeling en distributie van de campagnemiddelen en merchandise, maar 
bijvoorbeeld ook bij de uitvoer van publieksonderzoek. De exacte taken zullen in overleg met het 
team bepaald worden. We kijken hiervoor naar welke ervaring je eventueel al in huis hebt, maar 
vooral naar hoe we jouw talenten en leerdoelen het beste kunnen laten aansluiten bij de 
werkzaamheden binnen het team. 
 
Wie zoeken we? Dit is de checklist: 

 Je hebt een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal; 
 Je bent leergierig en pakt kansen met beide handen aan; 
 Je bent associatief en creatief;  
 Je hebt affiniteit met (podium)kunsten; 
 Je bent secuur en van de ‘dubbel-check’ school;  
 Je raakt niet snel in de stress wanneer het werk zich opstapelt;  
 Je volgt een relevante opleiding (richting kunst en economie, communicatie en/of media, 

kunstbeleid- en management, theaterwetenschap) óf bent net afgestudeerd en op zoek naar 
werkervaring; 

 Je bent bereid om in aanloop naar en tijdens het festival lange(re) dagen te draaien. 
 
 



 
Vergoeding en periode 
Je ontvangt een vergoeding van €350 per maand (fulltime). (Afstudeer)onderzoek is mogelijk in 
combinatie met werkdagen op kantoor. Periode: februari t/m half juni 2023, 4 dagen per week, 
tijdens het festival (18 - 27 mei 2023) fulltime. Precieze aanvang en aantal dagen in overleg. 
 
Contact 
Heb je interesse? Stuur uiterlijk wo 14 december jouw motivatie en CV o.v.v. ‘Stage M&C’ naar 
Pauline van Kordelaar, Hoofd Marketing & Communicatie ad interim: sollicitatie@springutrecht.nl. 
Voor vragen kun je ook naar dit adres mailen.  
 
 
 


