Stichting Misiconi

Van langendonckstraat 15a te Rotterdam

Stagiaire (M/V/X) dansdocent gezocht! Sept 2022 t/m juli 2023

Stichting Misiconi is op zoek naar een stagiaire (M/V/X) danseducatie van september 2022
tot en met midden juli 2023.
Stichting Misiconi is een inclusief dansgezelschap met ongelijkheid als grootste troef. De
stichting is opgericht door Joop Oonk (genomineerde prijs Nederlandse Dansdagen 2021)
en bestaat uit Misiconi Company, Misiconi Center of expertise en Misiconi Creative
Community. Voor deze vacature zijn we specifiek op zoek naar een stagiaire voor de
Misiconi Community. 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 kijk dan even op: www.misiconi.nl

Wie zoeken wij?

Voor de dinsdagavond (18:00-19:45) en de zaterdagochtend (10:00-13:00) zijn we op zoek
naar een enthousiaste stagiair om te helpen bij het begeleiden van onze Mixable Classes.
Op de dinsdag ga je lessen geven aan deelnemers met een beperking of meervoudige
beperking. Hierbij staan het groeivermogen en de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van
de deelnemer centraal. Jij gaat de deelnemers helpen om via onze methodieken het
beste uit zichzelf te halen.
Op de zaterdagen geef je van 10:00 tot 11:45 een moderne dansles aan een gemixte groep
in leeftijd en kunnen. Individuele ontwikkeling versus samenwerken staat centraal bij de
community-leden. Van 12:00 tot 13:00 ga je het Creatief Lab begeleiden. Hierbij staat de
input van de deelnemers centraal en wordt er collectief een stuk gecreëerd. Binnen je
stage word je begeleid door een professionele dansdocent van Misiconi met als doel dat je
de lessen zelfstandig kan draaien.
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.
Wat bieden wij:
Wij bieden je een veilige, veelzijdige leerplek met ruimte voor eigen initiatief en
verantwoordelijkheid. Je wordt begeleid door professioneel geschoolde docenten
waarmee je, in samenwerking met de dansers, gaat werken aan meerdere performances.
Verder delen we graag onze expertise met je en uiteraard zijn er tal van
groeimogelijkheden binnen Stichting Misiconi. Bijvoorbeeld 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

