
Langzaam maar zeker begin ik in het ritme 
te komen van een kantoor baantje. Om 
7 uur in de ochtend ‘’fris’’ opstaan en om 
half 11 braaf gaan slapen heb ik eindelijk 
geaccepteerd. 

Deze week op kantoor heb ik weer veel 
dingen meegemaakt dus riemen vast!! Want 
ik neem jullie weer razendsnel mee door 
mijn week bij Theater Rotterdam!

Wat voor werkzaamheden heb 
ik verricht deze week?

Mijn week begon met het ontwerpen van 
verschillende knoppen/stickers voor op 
de website en socials. Als een voorstelling 
uitverkocht is moet dat duidelijk zijn op 
de website, daarom heb ik een ontwerp 
gemaakt dat duidelijk maakt dat de 
voorstelling is uitverkocht ( in de huisstijl van 
Theater Rotterdam ) Naast de uitverkocht 
knop heb ik ook een button gemaakt die 
duidelijk maakt dat jongeren onder de 30 
elke voorstelling bij theater rotterdam voor 10 
euro mogen bezoeken. 

Ook heb ik deze week mijn ontwerp 
opgeleverd van het programmaboekje 
voor de voorstelling eindspel. Mijn 
stagebegeleiders hadden het ontwerp 
goedgekeurd en hier en daar nog handige 
feedback gegeven over de vormgeving 
of plaatsing van bepaalde elementen. 
Na een feedback ronde met de makers 
van de voorstelling bleek helaas het 
programmaboekje totaal niet bij de 
voorstelling te passen en wilde ze liever 
een ander ontwerp zien… ( kill your darling 
) Achteraf gezien bleek het veel handiger 

geweest om ook een briefing van de makers 
te krijgen over hoe zij het programmaboekje 
willen hebben. En niet alleen maar van mijn 
collega’s op de marketing afdeling ( zo zie 
je maar weer, een correcte briefing en het 
kunnen herformuleren van de ontwerp-vraag 
is wel degelijk handig Peter!!! ) Gelukkig 
heeft mijn collega Kirsten het verder 
opgepakt en de feedback toegepast op het 
programmaboekje. 

Einde van de week ben ik samen met 
Kirsten en Robin afgereisd naar Den haag 
voor een bezoekje bij Vruchtvlees ( het 
bedrijf dat verantwoordelijk is voor de 
huisstijl van Theater Rotterdam ) Hier kregen 
we alle 3 een korte workshop hoe we de 
huisstijl kunnen toepassen. Ook was dit de 
perfecte gelegenheid om mijn schetsen 
voor verschillende stickers en buttons te 

laten controleren en de feedback te kunnen 
toepassen op mijn ontwerp.
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Stomste moment dat ik deze week heb 
meegemaakt: Het gebeurt zo vaak maar 
toch is het altijd even vervelend als 
je ontwerp ( zoals bijvoorbeeld voor 
eindspel ) wordt afgekeurd.
 
Grappigste moment dat ik deze week 
heb meegemaakt: je staat na een lange 
dag te wachten op de lift…. De deuren 
gaan open….. en de lift staat compleet 
gevuld met geweldige drag queens voor 
Rotterdam Pride! Mijn dag was compleet!


