Stichting Misiconi

Van langendonckstraat 15a te Rotterdam

Uitvoerend dans stagiaire (M/V/X) gezocht! Sept 2022 t/m juli 2023

Stichting Misiconi is per direct op zoek naar een uitvoerend dans stagiaire (M/V/X) van
september 2022 tot en met midden juli 2023.
Stichting Misiconi is een inclusief dansgezelschap met ongelijkheid als grootste troef.
Deze vacature gaat specifiek om een stagiair uitvoerend danser voor de Misiconi
Company die onder leiding staat van Joop Oonk. Joop is in 2021 genomineerd voor de
belangrijkste prijs van dansend Nederland: de Prijs van de Nederlandse Dansdagen. Veel
werkzaamheden van Misiconi zijn gevestigd in Rotterdam Zuid, maar het dansgezelschap
speelt regionaal, landelijk en internationaal. De stichting heeft baanbrekende methoden
ontwikkeld voor inclusief werken met Nederlandse en internationale artiesten,
doelgroepen en partners. Het dansgezelschap krijgt steeds meer erkenning, zowel in
Nederland als daarbuiten, en vervult zijn missie met enthousiasme. Wil je meer weten
over ons? Kijk dan even op: www.misiconi.nl

Stageomschrijving

Ben jij een uitvoerend danser en beweger in hart en nieren en vind je het leuk om in een
inclusieve omgeving te werken? Misiconi Company is per direct op zoek naar een stagiaire
voor ons dansgezelschap.
Wat kun je verwachten?
Trainingen op donderdag en vrijdag met de company van 09:00 tot 16:00 in onze studio in
Rotterdam Zuid. Projectafhankelijk kan het zijn dat er een andere werkdag bijkomt. Er
wordt gevraagd om deel te nemen in de ontwikkeling van projecten en eventueel extra
taken die bij je eigen doelstellingen passen. Je kan je eigen stage dus voor een deel
invulling geven. Meerdere keren per jaar staan we op het podium: regionaal, nationaal en
internationaal. Jij gaat alles meemaken van A tot Z, zodat je aan het einde van je stage
niet alleen persoonlijk bent gegroeid, maar in het werkveld ook een sprong voor hebt op
de rest. Jij weet namelijk wat inclusief werken écht inhoudt!
Tijdens je stage word je persoonlijk begeleid door hbo en universitair opgeleide dansers.
Ook goed om te weten dat de company onder artistieke leiding staat van Joop Oonk,
baanbrekende choreograaf en oprichter van Misiconi. Naast een tijdelijke plek in Misiconi
Company, wordt er van je verwacht dat je assisteert en meehelpt bij ondersteunende
werkzaamheden. Dit kan in de studio zijn tijdens repetities, maar ook bij (voorbereiding
van) voorstellingen. Ook ben je in overleg inzetbaar voor productie, communicatie of
marketingdoeleinden (denk bijvoorbeeld aan het schrijven van blogs, of beheer van ons
TikTok-account).

Voorwaarden:

- 3e of 4e jaar dansacademie, hbo-niveau met professionele danservaring;
- affiniteit met onze doelgroep;
- woonachtig in omgeving Rotterdam;
- moderne dansachtergrond en vaardigheden;
- betrouwbaar en stabiel;
- zelfstandig werkend.
Wij bieden je een veilige, veelzijdige leerplek met ruimte voor eigen initiatief en
verantwoordelijkheid. We delen graag onze expertise met je en uiteraard zijn er tal van
groeimogelijkheden door middel van danstrainingen en performances.
Interesse? Stuur je CV, motivatiebrief en dansfilmpje (showreel) naar info@misiconi.nl, dan
nodigen we je graag uit voor een persoonlijk gesprek!
Sluitingsdatum: ASAP na het vinden van een geschikte kandidaat

