
Collectief Walden is voor hun 
komende Oerolproductie NAU op 
zoek naar een of twee stagiairs 
(x/v/m) in de periode januari - juni 
2022. 

NAU is een voorstelling voor de 
eeuwigheid. Met uitzondering van sci-
ence-fictionschrijvers en priesters, zijn 
gewone mensen zoals wij hun band 
met de eeuwigheid kwijtgeraakt. Wat 
betekent het om te werken aan een 
project, of te leven in een wereld, 
waarvan je weet dat je het einde niet 
gaat zien? NAU wordt een oefening 
in langetermijndenken. Volgens 
Collectief Walden het fundament 
van de oplossingen voor de grootste 
problemen van onze tijd. Het wordt 
een jaarlijks terugkerende voorstel-
ling, tenminste voor de komende 
1.000 jaar: een tijdskunstwerk als een 
kathedraal. 

Collectief Walden heeft een grote 
liefde voor Land Art en filosofie, en 
maakt theater dat daar tussenin zit. 
Immersieve gedachte-experimenten 
en beeldende essays over natuur en 
landschap, bijna altijd buiten. We 
maken theatrale, landschappelijke 
non-fictie. Dat klinkt heel academisch, 
maar dat heeft heel veel praktische 
en modderige voeten in de aarde. 

We zijn een groep kunstenaars en 
denkers die de urgentie voelt van de 
ecologische crisis. Sinds 2012 ma-
ken we voorstellingen, installaties en 
tijdelijke ontmoetingsruimtes op het 
snijvlak van kunst, filosofie en weten-
schap. Vanwege de ontwikkelingen 
in de wereld, wordt het werk van Col-
lectief Walden steeds politieker. Zelf 
hebben we achtergronden in theater, 

filosofie, biologie, journalistiek, pod-
casting en vormgeving. Het werk is 
beeldend en informatief en vindt vaak 
plaats in de natuur of de openbare 
ruimte, in binnen- en buitenland. We 
werken daarbij samen met festivals, 
theaters, musea en landschapsbe-
heerders. 

We zoeken een stagiair voor ‘team 
tekst’ en een stagiair voor ‘team 
beeld’, die overigens voortdurend 
met elkaar overlappen. We staan 
meestal zelf ook op de vloer (of: in 
het veld) tijdens de voorstelling, en 
dat kan ook voor jou gelden, als je 
dat wilt. 

Stagiair team tekst:
● Je bent een denker en je hebt iets 
te zeggen;
● Je houdt van het bouwen aan een 
overtuigend verhaal;
● Je kunt uit de voeten met theoreti-
sche teksten;
● Je denkt graag in verbanden en 
tussen verschillende disciplines;
● Je studeert schrijven of sociologie 
of biologie of planologie of geschie-
denis of acteren of filosofie of theolo-
gie of iets anders, of een combinatie 
van deze vakken.

Stagiair team beeld:
● Je bent een ontwerper en een 
bouwer;
● Je vindt het leuk om groots en toch 
eenvoudig te denken;
● Je houdt van materialiteit (van zand, 
glas en brons wordt je benieuwd);
● Je werkt graag in een team aan de 
gezamenlijke ontwerpen;
● Je studeert scenografie of architec-
tuur of grafisch ontwerp of product 
design of mime of beeldende kunst N
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een combinatie van deze vakken.

Voor beide stages geldt: je bent eerst 
parttime, en tegen het einde fulltime 
beschikbaar in de periode januari/
februari t/m juni 2022, en je bent 
ingeschreven bij een opleiding in het 
hoger- of wetenschappelijk onderwijs. 

Omdat we geloven in inclusiviteit, 
en dat diverse teams relevanter werk 
leveren, kijkt Collectief Walden met 
extra interesse naar sollicitaties van 
studenten die onze diversiteit ver-
sterken, vooral waar het gaat om 
afkomst, gender of handicap.

Collectief Walden wordt zowel door 
het Amsterdams Fonds voor de Kunst 
en het Fonds Podiumkunsten meerja-
rig gesubsidieerd in het Kunstenplan 
2021-2024. 

Interesse? Mail je motivatie en CV 
naar vacature@collectiefwalden.nl en 
geef aan in welk ‘team’ je zou willen 
zitten. Dat adres kan ook gebruikt 
worden voor nadere vragen.

Deadline: 21 november
Gesprekken in de eerste week van 
december


