
Oproep voor stagiair(e) (m/v) 
Productie en communicatiemedewerker - LAP vzw 

 
 

Over de organisatie 
LAP vzw wil zijn passie voor hedendaagse dans en educatie doorgeven aan diverse 
doelgroepen. LAP laat hen kennismaken met de non verbale lichaamstaal aan de hand van 
artistieke voorstellingen en projecten waar podiumkunsten en educatie dicht bij elkaar 
liggen. 
 
Voor het bewegingsmateriaal combineert LAP zeer herkenbare, natuurlijke bewegingen met 
een zeer abstracte bewegingstaal. Hierin laten ze telkens het belang van het fysieke en 
speelse zegevieren met een vleugje humor. 

Qua educatie wil LAP de doelgroepen op een veilige manier meenemen op ontdekkingstocht 
naar wat beweging allemaal kan zijn. 

‘LAP vzw staat garant voor voorstellingen die speels en uitdagend inhaken op de eigenheid 
van een jong publiek’ (Villanella vzw, Kunstencentrum De Studio). 

Level Q (8+) is na Choco of kaas? (6+) de tweede productie van LAP vzw (Dafne Maes & 
Danaé Bosman).  
 
Level Q is een theatrale dansvoorstelling waar 4 spelers tot het uiterste gaan. Spelen ze 
samen, elk voor zich of zit er een saboteur in het spel? Ze tasten elkaars grenzen af en dat 
van het publiek.  
 
Teaser - Level Q 
 
Meer informatie en speellijst kan je vinden op www.lapvzw.be 
 

 
 

 
Foto’s: Liese Vaesen 

 
 
 

https://vimeo.com/240633980
http://www.lapvzw.be/


Over de functie 
Voor de tour van Level Q zoekt LAP een stagiair(e) die productie en communicatie op zich 
kan nemen. De stage vindt plaats in de periode: september 2019 tot mei 2020 (periode te 
bespreken). Stage bij LAP kan in het kader van een studie of op vrijwillige basis. 
 
Profiel 
 

- Je bent student communicatie of kunst wetenschappen België of voltooit een andere 
relevante opleiding.  

- Je hebt gevoel voor verantwoordelijkheid 
- Je bent georganiseerd, je kan een project beheren en werkt zelfstandig 
- Je bent enthousiast en leergierig 
- Je bent spontaan, communiceert helder en en hebt een vlotte pen 
- Je bent flexibel 
- Je hebt voeling met theater en dans 
- Je werkt vlot met sociale media 

 
Takenpakket 
 

- Productiefiche aanmaken voor spelers  
- Contracten met speelplaatsen opstellen en opvolgen 
- Opmaken planning educatieve omkaderingen (workshops en vormingen) 
- Algemene communicatie (nieuwsbrief, social media) 
- Website up to date houden 
- Afspraken maken met cultuurcentra & scholen (ivm de voorstelling en educatieve 

omkadering) 
- Inschrijven van werknemers bij SBK en opvolging 

 
Praktische informatie en timing 
 

- Tour Level Q: september 2019 tem mei 2020  
- Begin september starten met culturele centra’s te contacteren ivm tour 
- Aanwezig zijn op gezamenlijke vergaderingen van LAP (data worden onderling 

afgesproken) 
- Aanwezig zijn op een aantal voorstellingen van Level Q (data worden onderling 

afgesproken) 
- Aanwezig zijn op LAP dag in CCDeurne op 11 november 2019 

 
Stuur een korte motivatie en cv ten laatste op 3 juni naar info@lapvzw.be.  
Aarzel niet om voor bijkomende informatie contact op te nemen met Dafne Maes of Danaé 
Bosman via info@lapvzw.be  
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