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Stageplaats media en vormgeving 
Kom en werk mee aan Fabriek Magnif ique  

hét Art & Food festival van Meierijstad op 10-11-12 juli 2020 

Wil jij de spin in het web van onze organisatie zijn voor marketing en communicatie? Heb jij oog voor een perfecte 

planning, voorbereiding en realisatie van een groot event? Ben je sterk in de omgang met relaties, artiesten en 

vrijwillige medewerkers? Wil jij vanuit het hart van de organisatie meehelpen om een geolied lopend festival te 

realiseren? Wil jij je duurzaam verbinden? 

Word dan stagiair media en vormgeving bij Fabriek Magnifique! 

Fabriek Magnifique is een bruisend tweejaarlijks festival in Veghel.  Een unieke mix van straattheater, beeldende 
kunst, muziek, lokale talenten, bekende artiesten, intieme voorstellingen en spektakels op bijzondere locaties. 
Verwondering gemengd met bourgondisch genieten. Met 75.000 bezoekers is het één van de grotere festivals in 
Brabant. De organisatie bestaat uit zo'n 150 (merendeels vrijwillige) medewerkers waarvan er 10 tot 20 continu 
actief zijn. Naarmate het festival nadert groeit het aantal actieve vrijwilligers. Het kantoor van Fabriek Magnifique is 
gevestigd aan de Noordkade te Veghel. 
 
Stageopdracht 
Voor een festival zijn veel communicatiemiddelen nodig. Posters, flyers, hebbedingetjes, social media campagnes, 
banners… Die mag jij mee vormgeven. Zo bouw je een mooi portfolio op! De stagebegeleiding gebeurt zowel door 
een professioneel reclamebureau als door de coördinator marketing en communicatie.   
 
Wat vragen we van je? 

• Opleiding/vaardigheden op MBO/HBO-niveau op gebied van media en vormgeving  
• Ervaring met DTP (Photoshop, Indesign) 

• Overzicht houden, stressbestendig 

• Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk  
• Creatieve duizendpoot  

• Affiniteit met cultuur en kunst en daarbinnen met de festivalwereld 

• Woonachtig binnen de regio Meierijstad of binnen een straal van max. 30 km 
• Je bent in het bezit van een OV-kaart 

 
Wat bieden wij je? 
Een geweldig creatieve werksfeer, leuke collega’s, een hectische tijd als lid van de festival-crew, een plek op kantoor 

in een inspirerende omgeving en contacten in het totale werkveld van kunst & cultuur, overheid, maatschappij en 

communicatie. Het budget voor stagevergoedingen is beperkt.  

Stageperiode 

De stageperiode kan beginnen in februari 2020 en afhankelijk van de stageperiode loopt dit door tot en met het 

festival.  

Solliciteren 
Heb je interesse? Of wil je meer informatie? Stuur een bericht naar anja.groot@fabriekmagnifique.nl of bel met 
0413-353551. Voor meer informatie over onze organisatie zie www.fabriekmagnifique.nl.  


