
             
 

AANGEBODEN  
 

EEN VEELZIJDIGE STAGEPLAATS VOOR CMV STUDENTEN  
 

bij Rabarber in Den Haag  
 
 

Wie zijn wij?  
Al sinds 25 jaar is Rabarber dé theaterschool van Den Haag en omstreken. Iedereen 
van 7 tot 26 jaar kan onder leiding van bevoegde docenten/regisseurs lessen volgen. 
Elke dag van de week is er een passend programma. Van basisklassen voor 

beginnende kinderen, opleidings‐, musical‐ en productieklassen tot de Landelijke 

Oriëntatiecursussen voor de (MBO en HBO) Theaterscholen en 18+ klassen. Maar 
ook de zgn. 7UP klas voor kinderen met het Downsyndroom. Verder hebben onze 
leerlingen de mogelijkheid om te spelen in een van de 10 producties. Bovendien 
wordt elk seizoen (in april) afgesloten met presentaties waarin alle leerlingen met hun 
lesklas aan ouders, vrienden en bekenden kunnen laten zien wat ze het afgelopen 
jaar geleerd hebben op het gebied van toneel, dans en zang.  
 
Wat zoeken wij?  
Een student CMV die affiniteit heeft met theater, kinderen en jongeren.  
Duur en aantal dagen van de stage in overleg. Er is altijd wel een mogelijkheid, 
zowel voor korte als lange stages.  
 
Wat bieden wij?  
Een afwisselende en dynamische stageplek met gevarieerde werkzaamheden.  
 
Zoals:  
Productie:  
- De praktische ondersteuning van artistieke medewerkers en spelers en de 
  organisatie van de verzorging van het totaal van een voorstelling;  
- Het coördineren van uit te voeren werkzaamheden en het communiceren hiervan 
  met de betrokkenen;  
- Het achter de schermen begeleiden van de (jonge) spelers.  
 
Receptie:  
- Het ontvangen en te woord staan van cursisten, ouders en docenten;  
- Efficiënt en probleemoplossend denken en handelen;  
- De leerlingenadministratie bijhouden;  
- Het kaartverkoopsysteem beheren;  
- Het uitvoeren van allerlei voorkomende dagelijkse werkzaamheden.  
 

Stagevergoedingen kunnen wij helaas niet bieden, wel een goeie plek om veel 
te leren!  
 
Meer informatie of reageren?  
Als je geïnteresseerd bent in deze stage, stuur dan je motivatie en cv naar 
karin@rabarber.net. 


