Met de realisatie van meer dan 270 kunstwerken, 10 edities en 6,5 miljoen bezoekers sinds
2012 heeft Amsterdam Light Festival zich ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende
lichtkunstfestivals van Europa. Jaarlijks werken kunstenaars van over de hele wereld aan
een nieuwe tentoonstelling van 53 dagen, die speciaal voor Amsterdam wordt gemaakt. Wij

zoeken enthousiaste studenten die willen leren hoe de productie van een internationaal
festival tot stand komt! Vanaf september 2022 t/m januari 2023 (4 maanden, 3 dagen per
week) zoekt Amsterdam Light Festival een;

Stagiair Educatie
WAT GA JE DOEN?
●
●
●
●
●

●
●
●

(Mede) invulling geven aan de workshops van het educatieproject*;
(Mede) invulling geven aan lesmateriaal voor het educatieproject*;
Inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij het maken van een
educatieprogramma voor diverse educatieve producten (binnen en buiten school);
Contact onderhouden met kunstenaars, scholen en partners van het festival over de
diverse educatieprojecten;
Contact onderhouden over en materiaal aanleveren voor het educatieproject aan de
marketing-communicatieafdeling (zorgen voor aandacht en publiciteit op socials,
maken van teksten voor nieuwsbrief/projectpagina);
Begeleiden van schoolklassen tijdens bezoek aan het festival;
Begeleiden van bezoek aan festival van andere doelgroepen;
Assisteren bij operationele uitvoering van de festivalorganisatie. Dit varieert van het
doen van hand en spandiensten tot gidsen, helpen bij de organisatie en logistiek van
vrijwilligers, de opening, relatievaarten, boeken van hotels voor de kunstenaars, etc.

WAT NEEM JE MEE?
●
●
●
●
●
●
●
●

Je volgt een relevante opleiding en hebt affiniteit met de kunst- en cultuursector;
Je kunt goed onderzoeken en schrijven;
Je bent enthousiast en flexibel en kunt goed zelfstandig werken;
Je vindt het leuk om actief, doelgericht en productioneel werk te doen;
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als
schriftelijk;
Je hebt enige expertise in grafische vormgeving;
Je hebt geen 9-5 mentaliteit. Je bent enthousiast en beschikbaar om als het moet;
Amsterdam Light Festival werkt met een klein team aan een groot festival. Iedereen
verricht hand-en spandiensten en we helpen elkaar ongeacht de afdeling of functie;

●

Wij bieden een hands-on, praktische organisatorische ervaring waarin je een
belangrijk onderdeel uitmaakt van ons team.

WIE BEN JE NOG MEER?
●
●
●
●
●
●
●
●

Je bent proactief en initiatiefrijk;
Je kunt goed omgaan met deadlines en een gezonde dosis stress;
Je bent goed in staat zelfstandig projecten op te pakken en hebt een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel;
Je bent een regeltype met de juiste veerkracht en hebt oog voor detail;
Je werkt gestructureerd en bent communicatief sterk;
Je bent een teamplayer, sociaal vaardig en hebt gevoel voor humor;
Je bent flexibel en bereid om in de avonden, weekenden en kerstvakantie te werken;
Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam.

WAT BIEDEN WIJ?
●
●
●
●

Een creatief en hecht team met een heel tof kantoor in hartje Amsterdam;
De mogelijkheid om zelfstandig je creativiteit tot uiting te laten komen;
Een stagevergoeding van EUR 300 per maand op basis van 40 uur;
Gezellige borrels!

HERKEN JIJ JEZELF IN BOVENSTAAND PROFIEL?
Dan willen we je graag leren kennen! Mail je CV en motivatiebrief vóór 15 juni 2022 naar
educatie@amsterdamlightfestival.com. Gesprekken vinden plaats in juni 2022.
Amsterdam Light Festival onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en vindt het belangrijk
dat de organisatie een afspiegeling is van de samenleving. Bij gelijke geschiktheid gaat de
voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen het team versterkt.

*Voor het educatieproject nodigt Amsterdam Light Festival ieder jaar basisschoolleerlingen
uit om samen met een lichtkunstenaar een bijzonder lichtkunstwerk voor de route te maken.
In drie workshops leren leerlingen over het festival, licht(kunst) en het jaarlijks wisselende
thema van het festival. Vervolgens maken zij onder begeleiding van een lichtkunstenaar met
licht een kunstwerk. Het project wordt afgerond met een bezoek aan het festival waar
leerlingen, samen met hun ouder(s), hun eigen lichtkunstwerk beleven. Aan het project
deden vorig jaar zo'n 1000 leerlingen uit heel Amsterdam mee.
Voor de komende editie hebben we kunstenaars benaderd om na te denken over een
project met een dubbele impact. Enerzijds moet het project passen binnen het festival
thema van Editie #11 ‘In Search of the Miraculous’. Tijdens deze editie duiken we in de
magie met behulp van lichtkunst. Licht heeft de bijzondere eigenschap zichtbaar en tegelijk
ontastbaar te zijn – het is de ultieme drager of boodschapper van allerlei zaken die we niet
kunnen (of willen) verklaren. Anderzijds zijn we dit jaar een samenwerking aangegaan met
projectbureau Bruggen en Kades van de gemeente Amsterdam. Amsterdam staat voor een
grote opgave om honderden kilometers kademuren en een groot aantal bruggen te
vernieuwen en te renoveren. In het educatieproject zullen we de leerlingen meenemen in de
techniek, historische achtergrond en het belang van bruggen en kademuren voor een stad
als Amsterdam. Het project leidt tot een basaal begrip van het belang van bruggen en
kademuren in een stad als Amsterdam. Niet alleen om van A naar B te kunnen komen, maar
ook voor de uniciteit van de bouwwerken en de cultuurhistorische waarde ervan. De
leerlingen en bezoekers van het festival moeten worden meegenomen in het belang van het
onderhoud van deze schatten van de stad.

