
VACATURE: STAGIAIR M/V/X 
Coördinatie Hide & Seek Festival 

 
Muziekpublique verspreidt en promoot wereldmuziek en dans in zijn breedst mogelijk betekenis met 
de nadruk op akoestische klanken, gaande van traditioneel, volksmuziek en folk tot klassiek, 
crossover, etnojazz, improvisatie en ‘nu:trad’. Dat doen we rond drie pijlers: 

- De organisatie van een honderdtal concerten per jaar en 2 festivals 
- Een wereldmuziek- en dansschool met een vijftigtal lessen 
- Een platenlabel dat niet alleen cd’s produceert, maar ook het management en de booking 

van de betrokken artiesten doet. 
 
Meer info op https://muziekpublique.be/ 
 
Functie 
 
Coördinatie van de zoektocht naar geschikte plekken en partners voor het Hide & Seek 
Festival, het festival van wereldmuziek op ongewone en verrassende plaatsen in Brussel.  
De 5e editie van het festival vindt plaats van 24 tot 29 augustus 2020. De taken van de stagiair(e) zijn 
als volgt: 
- Prospectie en bezoeken van potentiële locaties in Brussel 
- Onderhandelen over de voorwaarden van het partnerschap 
- Plannen en opvolgen van het draaiboek 
- Schrijven en implementeren van een creatief promotieplan met innovatieve en originele ideeën voor 
het festival.  
- Helpen met het schrijven van subsidieaanvragen voor het Hide & Seek Festival voor la Fédération 
Wallonie Bruxelles (Promotion de Bruxelles), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (promotie van het 
imago) en de Stad Brussel. 
- Je springt in waar nodig voor de overige activiteiten van Muziekpublique 
- Aanwezigheid tijdens enkele concertavonden van Muziekpublique 

 
Periode: Van november tot mei 2020, minimum 3 maanden, bij voorkeur halftijds 
 
Gewenst profiel:  
 

○ Twee- (nl/fr) of meertalig 
○ Communicatief en redactioneel vaardig 
○ Zelfstandig met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid 
○ Je kan je werk plannen en prioriteiten stellen 
○ Affiniteit met wereldmuziek 
○ Team player 

 
Wat bieden wij? 

 
Een onderdompeling in het Brusselse muzieklandschap, echte verantwoordelijkheden, ervaring op het 
terrein, rijke ontmoetingen met talrijke muzikanten, Brusselse culturele actoren en andere partners. 
Een professionaliserende ervaring binnen een jong en gepassioneerd team.  

 
Geïnteresseerd? 
 

Stuur je CV en motivatiebrief naar Morgane Mathieu : morgane@muziekpublique.be  met 

vermelding ‘stagiar(e) Hide & Seek’ in het onderwerp.  
 

WWW.MUZIEKPUBLIQUE.BE 
 Théâtre Molière 

Naamsepoortgalerij 
Bolwerksquare 3 

1050 Brussel 

https://muziekpublique.be/about/?lang=nl
mailto:morgane@muziekpublique.be
http://www.muziekpublique.be/


02/217.26.00 

 

 
 

 

 


