
 

 

Stage Communicatie & Productie Poppodium  
 

Poppodium Underground heeft voor het studiejaar 2016-2017 ruimte voor een: Stagiair Productie 

& Communicatie (m/v). Het betreft stage van minimaal 24 uur per week, voor een periode van 5 

maanden of langer. 

 

Bedrijf:              Poppodium Underground, Lelystad 

Periode:            Vanaf september 2016, afwijkende data in overleg 

Website:            www.undergroundlelystad.nl  

 

Omschrijving bedrijf 

Underground is het poppodium van Lelystad en met een capaciteit van 400 bezoekers het grootste 

poppodium van de provincie Flevoland. Door de brede programmering van concerten en 

evenementen bekleedt Underground een unieke positie in het Lelystadse culturele en 

uitgaanscircuit.  Underground  programmeert een groot aantal concerten en evenementen per jaar. 

Daarnaast spant Underground zich in om in samenwerking met andere podia en culturele 

instellingen bijzondere projecten te realiseren. Naast deze eigen activiteiten biedt Underground de 

mogelijkheid tot het huren van de zalen. Ons podium speelt ook een grote rol bij het ontwikkelen van 

talent in de regio. Lokale bands kunnen oefenen in geluidsdichte oefenruimtes en podiumervaring 

opdoen in de voorprogramma’s van bekende acts. 

 

Omschrijving stageopdracht 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste zelfstandige stagiair(e) die van aanpakken houdt en geen 

negen tot vijf mentaliteit heeft. De stagiaire krijgt een ondersteunende functie binnen ons 

poppodium. Je zult actief zijn op het gebied van productie en marketing.  Aan het eind van je stage 

heb je inzicht hoe een productie in elkaar zit m.b.t. tijdschema (opbouw, soundcheck enz.), 

betrokken personeel en benodigde apparatuur. Daarnaast kom je in aanraking met alle aspecten van 

het marketing- en promotiewerk en leer je meer over wat er precies bij komt kijken als je op een 

marketingafdeling werkt. Tijdens de stageperiode wordt toegewerkt naar het zoveel mogelijk 

zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden. 

 

 

 

http://www.undergroundlelystad.nl/


 

Je werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het: 

- Ondersteunen bij de producties en projecten van Underground; 

- Ondersteunen bij de promotie van de activiteiten van Underground; 

- Schrijven van persberichten, webteksten en andere artikelen; 

- Werken aan een eventuele stage-opdracht van je opleiding 

 

Wij vragen 

- Een enthousiaste persoonlijkheid; 

- (aantoonbare) affiniteit met muziek & cultuur; 

- 2e of 3e jaars HBO, zoals Vrijetijdsmanagement, Music Management, CMV of MEM; 

- Een zelfstandige, en initiatiefrijke instelling; 

- Bereidheid om af en toe ook ’s avonds en in het weekend mee te draaien. 

 

Wij bieden: 

- Werkervaring in de culturele sector; 

- Veel ruimte voor eigen initiatief; 

- Een gezellige, jonge en inspirerende werkomgeving; 

- Gratis toegang tot alle concerten en feesten van Underground. 

 

Hoe te reageren 

Voor meer info over deze stagevacature kun je contact opnemen met Zamyra Altman, projectleider 

Underground via 0320-285528. Graag je motivatiebrief + CV sturen naar 

zamyra@undergroundlelystad.nl  

 

 

mailto:zamyra@undergroundlelystad.nl

