
 

 

 
 
  
 
 

 

Feikes Huis & Alles voor de Kunsten zoeken een 
Medewerker Publiciteit 

 (24 uur per week / per februari 2021) 
 
 
Alles voor de Kunsten & Feikes Huis produceren en ondersteunen diverse 
theatergroepen en voorstellingen. Zo produceert Alles voor de Kunsten momenteel 
voorstellingen van o.a. Maria Goos/Sieger Sloot/Michiel de Jong, van Wart Kamps en 
Stephanie Louwrier, van GerardJan Rijnders. Daarnaast verzorgen we tournee-
organisatie, eventueel gecombineerd met publiciteit, voor Marjolijn van Heemstra, 
Alexandra Broeder, Sadettin Kirmiziyüz, Raymi Sambo maakt, Rose Stories, 
Likeminds, e.a..  
Feikes Huis is de productiekern voor beeldend en objecttheater en 
produceert voorstellingen van Fa. Draak, Servaes Nelissen, Marlyn Coetsier e.a. 
Daarnaast ontwikkelt Feikes Huis het Performance Technology Lab en is partner van 
Pop Arts Festival.  
We zijn een klein en flexibel kantoor met tussen de drie en zes medewerkers.  
Meer info over ons op onze websites: www.allesvoordekunsten.nl; www.feikeshuis.nl. 
 

Wij zoeken met ingang van 1 februari 2021 een nieuwe collega. 
 

Functieomschrijving 
- Ontwikkelen en uitvoeren (online) marketing- en communicatieplannen 

rondom de voorstellingen van Alles voor de Kunsten / Feikes Huis. 
- Marketing en publiciteit voeren voor de producties. 
- Teksten schrijven voor persberichten, website, nieuwsbrief, Facebook, sociale 

media. 
- Bijhouden social media en websites. 
- Contacten met de pers onderhouden en verwerven van vrije publiciteit. 
- Contacten met de tourneetheaters onderhouden en ontwikkelen speciale 

acties. 
 

We zoeken iemand die 
- Minimaal vier jaar ervaring heeft met (online) marketing en publiciteit 

binnen de podiumkunsten en/of culturele sector en minimaal een HBO 
opleiding heeft afgerond. 

- Een gedreven en flexibele werkhouding heeft; en af en toe ook ’s avonds wil 
werken. 

- Zelfstandig, initiatiefrijk, besluitvaardig en stressbestendig is. 
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid heeft. 
- Projectmatig kan werken en om kan gaan met werkdruk en deadlines. 
- Affiniteit heeft met de theatersector. 
- Goed in teamverband kan werken. 
- Bij voorkeur woonachtig is in Amsterdam en in bezit van rijbewijs B. 

 

http://www.allesvoordekunsten.nl/
http://www.feikeshuis.nl/


 

 

Alles voor de Kunsten & Feikes Huis bieden een afwisselende, zelfstandige en 
verantwoordelijke functie in de theatersector voor 24 uur per week. Een fijne, 
informele werksfeer op een kantoor midden in de Pijp. 
 
Salariëring volgens CAO theater en dans, afhankelijk van leeftijd en ervaring. 
Mail je motivatie en CV uiterlijk 4 januari 2021 naar Alles voor de 
Kunsten: info@allesvoordekunsten.nl.  
Eerste gesprekken vinden plaats op 7 en 8 januari via Zoom.    
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