
Daar sta je dan voor het gebouw van 
theater Rotterdam. Nieuw bedrijf, nieuwe 
mensen, nieuwe regels en hopen dat je in 
een leuk team terecht komt. 
Mijn naam is Peter Munne en ik ga je 
elke week een update geven over mijn 
ervaringen bij Theater Rotterdam en wat ik 
zoal beleef op kantoor.

Mijn eerste dag begon op de 5e verdieping 
bij de afdeling marcom. Kennismaken 
was ik snel klaar mee want veel collega’s 
waren aanwezig bij de bis dagen waar de 
toekomstplannen gepresenteerd werden.  

De BIS-gezelschappen (basisinfrastructuur) zijn 
de toneelgezelschappen die door het Rijk worden 
gesubsidieerd. Verspreid door heel het land. 
 
Kirsten en Robin (mijn stagebegeleiders) 
lieten mijn werkplek zien en gaven een 
korte introductie over het bedrijf en de 
technische zaken waar ik al mijn gegevens 
kan terugvinden of werk kan plaatsen. 
 

Wat voor werkzaamheden heb 
ik verricht deze week? 
 
Ik ben me als eerst gaan verdiepen in het 
bedrijf zelf. Welke huisstijl gebruiken ze, wat 
voor voorstellingen draaien er en ik kreeg 
een handig boek waarin alles over theater 
rotterdam werd uitgelegd.
 
Verder kreeg ik ook een paar taken die er 
voor zorgen dat ik de huisstijl van Theater 
Rotterdam leer gebruiken en toepassen 
op verschillende media uitingen. Hierbij 

kun je denken aan het maken van een 
instagram story, een item filmen en monteren 
als publiciteit voor een voorstelling en 
meehelpen met het bouwen en vormgeven 
van een website voor een evenement. 
Dat laatste kon ik ook gelijk heel goed 
gebruiken voor mijn leerdoel ( 5. Het kunnen 
visualiseren van verschillende producten die 
gemaakt moeten worden aan de hand van 
het concept wat bedacht is. (V&U2) ) 
Ik wil tijdens deze stage leren werken met 
nieuwe programma’s en voor deze website 
heb ik leren werken met het programma 
readymag. tijdens het proces heb ik 
verschillende aanpassingen voor de website 
doorgevoerd of in overleg samen met mijn 
collega’s Sofie en Kirsten besproken wat er 
beter kan en hoe gebruikersvriendelijk de 
website voor de bezoeker is.
Verder werk ik ook elke week aan een 

rubriek die de straatvraag heet. Elke week 
gaan we de straat op met een vraag die te 
maken heeft met een voorstelling die deze 
week draait en die vraag stellen we aan de 
Rotterdammers op straat.
Het leuke aan deze opdracht is dat ik 
heel veel vrijheid krijg op het gebied van 
interview technieken gebruiken en het editen 
en vormgeven van de video zelf. 
 
Ik moet zeggen dat ik het begin van deze 
week heel erg moest wennen aan 8 uur lang 
werken op een kantoor met weinig collega’s. 
Maar na deze 1e week durf ik te zeggen dat 
ik omringd ben met leuke lieve collega’s die 
mij de ruimte geven om veel nieuwe dingen 
te leren ( en fouten mag maken ) als ik 
aangeef dat ik iets anders wil of hulp nodig 
heb word het gelijk geregeld.
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Stomste moment dat ik deze week heb 
meegemaakt: Leren werken met een nieuw 
programma betekend ook fouten maken. 
Na 2 uur lang werken aan een mobiele 
versie voor de website kom ik erachter dat 
ik op een verkeerde knop gedrukt heb en 
mijn complete ontwerp weg is!  
 
Grappigste moment dat ik deze week heb 
meegemaakt: een nerveus jongetje ( IK ) 
die op zijn eerste stage dag met zweet op 
zijn voorhoofd het woord stagiaire moet 
typen voor zijn handtekening in de mail 
en uiteindelijk maar op google de spelling 
gaat opzoeken omdat hij niet het woord 
stagiaire kan spellen………. Dit alles terwijl 
je stagebegeleider meekijkt en niks zegt. 
OM TE GIEREN  


