
 
 
Internationaal Literatuurhuis Passa Porta  
Oproep stage productie  
 
Passa Porta biedt als internationaal literatuurhuis een paspoort tot de 
wereldliteratuur in het meertalige hart van Europa.   
Passa Porta organiseert literaire ontmoetingen, vaak in samenwerking met 
belangrijke Brusselse cultuurhuizen als De Munt, Bozar, KVS en Flagey.  
Daarnaast biedt Passa Porta internationale programma’s voor writers-in-residence 
en diverse creatieprojecten voor auteurs en vertalers. 
Elke twee jaar organiseert Passa Porta hét internationale literatuurfestival van 
België: de volgende editie van het Passa Porta Festival vindt plaats van 28 tot 31 
maart 2019. 
 
Ben je op zoek naar een boeiende en dynamische stage bij een meertalig 
literatuurcentrum in het hart van Brussel? Ben jij gebeten door literatuur? Wil 
jij graag meewerken aan de uitwerking van ons volgende festival? We zijn op 
zoek naar een stagiair(e) voor het academiejaar 2018-2019. 
 
Taken 

• Je begeleidt de coördinatie van de talloze vrijwilligers die tijdens het festival 
actief zijn: 

o Je helpt bij de planning van de verschillende vrijwilligers, 
o Je stelt de briefings mee op, 
o Je staat paraat om de bedrijvigheid op te volgen in het weekend van 

het festival. 
• Je assisteert bij het organiseren van de reizen en het onthaal van de auteurs 
• Je helpt de productionele noden voor de verschillende festivallocaties en -

programma’s opvolgen 
 

Profiel 
• Je bent een (master-)student (taal- en) letterkunde, culturele studies, 

cultuurmanagement, assistent-productie… 
• Je bent op zoek naar een stage van minimum 3 maanden 
• Je voelt je thuis in een tweetalige (NL-FR) omgeving. Je hebt een zeer goede 

kennis van het Nederlands, Frans en het Engels 
• Je hebt zin om snel te leren en productionele ervaring op te doen in het kader 

van een festival 
• Je bent georganiseerd, je bent een teamplayer, communicatief en flexibel. 
• Je hebt affiniteit met literatuur in het algemeen en het programma en de 

missie van Passa Porta in het bijzonder 
 
Interesse?  
Stuur je CV en een korte motivatiebrief naar alyssa.saro@passaporta.be 


