
Met de realisatie van meer dan 270 kunstwerken, 9 edities en 6 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, die speciaal voor Amsterdam wordt gemaakt en reizen

kunstwerken uit de vaste collectie de wereld over. Naast het festival zet de organisatie zich

actief in om kennis en expertise over lichtkunst te delen. Vanaf september 2021 t/m

januari 2022 (4 maanden, 3 dagen per week) zoekt Amsterdam Light Festival een;

Stagiair Educatie

WAT GA JE DOEN?
● (Mede) invulling geven aan de workshops voor het educatieproject*;
● Inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij het maken van educatief

programma voor diverse educatieve producten van Amsterdam Light Festival
(binnen en buiten school);

● Contact onderhouden met kunstenaars, scholen en partners van het festival over de
diverse educatieprojecten;

● Maken van teksten voor de Nieuwsbrief die onder de deelnemende scholen
verspreid wordt;

● Begeleiden van schoolklassen tijdens het bezoek van het festival;
● Begeleiden van bezoek aan festival van andere doelgroepen
● Contact onderhouden over en materiaal aanleveren over het educatieproject aan de

marketing/communicatieafdeling van ALF: zorgen voor aandacht en publiciteit op
socials;

● 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
de vrijwilligers, boeken van hotels voor de kunstenaars, helpen bij de
werkzaamheden rondom de opening, relatievaarten, 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 vindt het leuk om mee te denken over grafisch vormgeven van verschillende
materialen tbv de workshops;

● Je hebt geen 9-17 mentaliteit. Je bent enthousiast en beschikbaar om als het moet
ook in de weekenden en in de kerstvakantie beschikbaar te zijn;

● ALF werkt met een klein team aan een groot festival. Iedereen van ons team verricht
hand-en spandiensten en we helpen elkaar ongeacht de afdeling of functie. We
bieden een hands-on, praktische organisatorische ervaring waarin je een belangrijk
onderdeel uitmaakt van ons team.

WAT BIEDEN WIJ?
● Een creatief en hecht team met een kantoor in hartje Amsterdam;
● De mogelijkheid om zelfstandig je creativiteit tot uiting te laten komen;
● De full Amsterdam Light Festival experience - het festival valt in jouw stageperiode!;
● Een stagevergoeding.

HERKEN JIJ JEZELF IN BOVENSTAAND PROFIEL?

Dan willen we je graag leren kennen! Mail je CV en motivatiebrief vóór 14 juni 2021 naar

hr@amsterdamlightfestival.com. Gesprekken vinden plaats in juni 2021.

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 ons educatieproject nodigt Amsterdam Light Festival ieder jaar basisschoolleerlingen

uit om samen met een lichtkunstenaar een bijzonder lichtkunstwerk voor de tentoonstelling

te maken. In drie workshops leren leerlingen over het festival, licht(kunst) en het jaarlijks

wisselende thema van de tentoonstelling. 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), de première van hun eigen

lichtkunstwerk beleven. Aan het project deden vorig jaar zo'n 850 leerlingen uit heel

Amsterdam mee.

Dit jaar willen we met het educatieproject HET MEISJE MET DE ZWAVELSTOKJES de

kinderarmoede in Amsterdam centraal stellen. Het project is begonnen met de vraag: Hoe

kan het dat in een van de rijkste landen ter wereld nog zoveel kinderen in armoede leven?

Sterker nog, dat die groep de laatste jaren alleen maar groeit. In Amsterdam is dat ongeveer

22%! Kinderarmoede is een complex probleem, maar het begint bij een maatschappelijk

besef en een breed gedragen wil om dit tegen te gaan en er iets aan te doen.

Het ritueel gebaseerd op het sprookje Het Meisje met de zwavelstokjes is het startpunt

waarbij kinderarmoede met de creatieve input van Amsterdamse basisschoolkinderen een

veelzijdig gezicht krijgt. Door dit verhaal te vertellen aan een groot publiek o.a. tijdens het

festival maken we mensen bewust van de urgentie van het probleem en zetten we ze aan

om na te denken en in beweging te komen.

Het educatieproject van het lightfestival dat leidt tot een kunstinstallatie in de route maakt

onderdeel uit van een veel grotere campagne in de strijd tegen kinderarmoede die

geïnitieerd is door kunstenaarscollectief Stichting Nieuwe Helden.


