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VACATURE: STAGIAIR 
ASSISTENT ACADEMIE EN PEDAGOGISCHE PROJECTEN 

 
Muziekpublique verspreidt en promoot traditionele muziek 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 muziek- 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://www.muziekpublique.be 
 
Functie 
 

De muziekschool van Muziekpublique organiseert van september tot juni een 50-tal muziek- 
en danslessen. Naast ud en balafon kan je ook manouche gitaar, tango viool of Braziliaanse 
percussie volgen. Je krijgt les van topartiesten uit de Brusselse muziekscène die naast het 
podium ook gebeten zijn door het lesgeven.  
Muziekpublique organiseert daarnaast ook workshops traditionele muziek en dans in lagere 
scholen in Brussel. Voor secundaire scholen zijn we bezig met het ontwikkelen van twee 
voorstellingen: rond de geschiedenis van de Congolese rumba en ons koloniale verleden en 
met TriOrganico, dat Latijns-Amerikaanse muziek speelt op instrumenten uit de natuur en 
waarbij milieu, klimaat en diversiteit aan bod komen.  
 
 
Wat wordt er verwacht van de stagiair:  
 

- Coördinatie scholenworkhops: contactpersoon zijn tussen de scholen en leerkrachten om 
alles in goede banen te leiden, opvolgen kalender workshops …  
 

- Opvolgen en aanvragen subsidies scholenwerking 
 
- Uitwerken project schoolvoorstellingen  
 
- Algemene ondersteuning bij de werking van de academie en Muziekpublique  
 

 
Periode: van half januari tot half mei 2022 - duur van minimum 3 maanden, halftijds 
 
Optie: voltijds 
 

- Bijkomend: ondersteuning booking van de groepen van ons platenlabel 
(Vlaanderen & Nederland) 
 
 
 

https://www.muziekpublique.be/
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Gewenst profiel:  
○ Twee- (nl/fr) of meertalig 
○ Communicatief en redactioneel vaardig 
○ Zelfstandig met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid 
○ Organisatorisch sterk met oog voor detail 
○ Affiniteit met traditionele muziek 
○ 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 Marie Devlieger: marie@muziekpublique.be 
   
 
WWW.MUZIEKPUBLIQUE.BE 
Théâtre Molière 
Naamsepoortgalerij 
Bolwerksquare 3 
1050 Brussel 
02/217.26.00 
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