Hoogt on Tour is op zoek naar jou!
Stagiair filmeducatie
(M/V/X, 16-32 uur per week, vanaf mei of september)

Filmeducatie bij Hoogt on Tour
Kinderen en jongeren zien elke dag video’s en bewegend beeld. Kunnen ze deze beelden ook
interpreteren en er betekenis aan geven? Filmeducatie van Hoogt on Tour leert leerlingen beeldtaal
en film begrijpen én maken. In onze educatieprogramma’s leren ze om hun eigen verhaal vertellen
door middel van film en bewegend beeld met hulp van professionele filmmakers.
Dit ga je doen
•
•
•

Je biedt ondersteuning bij filmworkshops in de klas en pakt eventueel andere werkzaamheden
op ter voorbereiding of na de lessen.
Je gaat helpen met het professionaliseren en actualiseren van lesplannen voor onze workshops
en lessenseries.
Je voert overige educatieve en ondersteunende werkzaamheden uit.

Dit ben jij
•
•
•
•
•
•

Je hebt affiniteit met onderwijs, kinderen en jongeren.
Je hebt affiniteit met filmeducatie.
Je bent proactief en hands-on.
Je kunt goed zelfstandig werken, en houdt ook van werken in teamverband.
Je volgt een relevante HBO- of WO-opleiding of zoekt een werkervaringsplek na je opleiding.
Ervaring met het schrijven van lesplannen is een pre.

Dit bieden we jou
•
•
•
•
•

Een afwisselende rol in een kleine, dynamische organisatie in ontwikkeling.
Een leerzame stageperiode waarbij je kennis maakt met filmeducatieve activiteiten, programma,
productie en publiciteit.
We houden graag rekening met de punten waarop jij je wilt ontwikkelen en
de gebieden waarover jij meer wilt leren.
Veel ruimte voor eigen ideeën en initiatief.
Een stage voor 16-32 uur per week, duur en periode in overleg.

Hoogt on Tour vindt diversiteit en inclusie belangrijk en wil graag gelijkwaardig toegankelijk zijn voor
iedereen. Daarom verwelkomen wij mensen die ons helpen de samenleving beter te representeren
van harte.

Geïnteresseerd?
Heb je interesse in deze functie? Mail dan je CV en een korte motivatie naar educatie@hoogt.nl o.v.v.
‘vacature stage filmeducatie’. Voor meer informatie over de functie kun je
contact opnemen met Linda Eversteijn op 030 – 231 22 16.
Meer over Hoogt on Tour
Hoogt on Tour vertoont ijzersterke films op bijzondere locaties in Utrecht. Speelfilms, documentaires
en klassiekers. Jeugdfilms, muziekfilms, films met een randje. Inleidingen, randprogramma, educatie
en verdieping. Uniek in Utrecht! Je vindt ons zes dagen in de week in de binnenstad in Bieb Neude en
wekelijks in het Werkspoorkwartier en op andere toffe plekken in de stad.
Hoogt on Tour heeft de ambitie om op een nieuwe locatie in het Werkspoorkwartier in Utrecht te
vestigen, als onderdeel van de Machinerie, het podium voor film en beeldcultuur te worden. Naast film
zullen we ook daar speciale aandacht besteden aan educatie, nieuwe makers en andere visuele
uitingen op het gebied van bewegend beeld.
Cultureel ondernemerschap is voor Hoogt on Tour van groot belang. De medewerkers zijn
ondernemend en zien kansen voor onze organisatie, ook met betrekking tot nieuwe partners, nieuwe
markten en nieuwe doelgroepen. Daarom werken we ook veel samen met andere partijen zoals
kunstenaars en instellingen. Meer informatie over Hoogt on Tour vind je op www.hoogt.nl.

