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Klink klokje klingelingeling naar buiten met 
dat klote ding. We zitten in de week voor 
kerst en ik moet eerlijk zeggen dat ik er 
weinig van merk. alsof de stress voor een 
stageverslag al niet genoeg is kom ik er nu 
ook achter dat ik nog maar 1 dag heb om al 
mijn kerstcadeaus te halen… it’s the most 
wonderful time of the year zeggen ze dan. 
Welkom blij de blog van week 15!

Deze week ben ik eindelijk al mijn 
leerdoelen langzaam aan het afronden! 
Ik ben onderzoek aan het doen naar 
hoe bezoekers gereageerd hebben 
op de verschillende acties die ik heb 
ontworpen voor op de website. En ik ben 
druk alle laatste dingen aan het maken 
voordat de productie repelsteeltje en de 
blinde prinses op tour gaat. 
Ik heb er samen met Kirsten en Robin 
voor gekozen om het grote onderzoek 
wat is opgezet af te breken. We hebben 
hier samen voor gekozen omdat de tijd 
erg kort gaat worden in combinatie met 
mijn verslag ( en zelfs mijn stage ) Het 
plan ligt er helemaal alleen uitvoeren 
is dus helaas niet gelukt. Daarom heb 
ik er ook nu voor gekozen om mijn 
onderzoeken leerdoel te koppelen aan 
het evalueren van de verschillende 
acties bij Theater Rotterdam. 
Ook staat er een datum vast voor 

de brainstorm sessie met een aantal 
collega’s. Ik heb ervoor gekozen om 
collega’s van verschillende afdelingen 
uit te nodigen om ook gelijk deze sessie 
te gebruiken om de samenwerking te 
kunnen verbeteren ( en ik tik dan ook 
gelijk het leerdoel samenwerken aan ) 
Naast al deze taken heb ik ook voor 
de productie Botanical Wasteland 
verschillende banners gemaakt voor 
op de website en een advertentie 
vormgegeven voor in een magazine. Door 
dit soort projecten zie ik mezelf elke 
keer weer beter worden. Dit ook omdat 
ik erg waardevolle tips en feedback blijf 
ontvangen van Kirsten. Door deze manier 
van werken leer ik netter vormgeven en 
ook uiteindelijk sneller te werken. 
Als afsluiting van deze week heb ik 

vandaag met alle medewerkers van 
Theater Rotterdam een Kerstlunch. 
Volgende week zal ik geen vakantie 
hebben maar ben ik samen met Kirsten 
gezellig op kantoor! Dus er komt dan ook 
zeker weer een blog.

Leukste moment deze week: Deze 
week ben ik met mijn familie 
naar de try-out geweest van de 
voorstelling repelsteeltje. Mooie 
kans om trots te laten zien aan 
mijn ouders waar ik werk.

Stomste moment deze week: 
Het ontwerpen van de Botanical 
wasteland banner ging niet 
zonder slag of stoot en er zaten 
helaas zoveel eisen aan dat 
het onmogelijk werd om er een 
handige en mooie advertentie voor 
te ontwerpen.


