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Stichting Cameretten wil beginnende, talentvolle cabaretiers begeleiden naar een professionele carrière. 

Daarom organiseren wij jaarlijks Cameretten Festival. Cameretten is een cabaretfestival voor nieuw talent, dat 

door de combinatie van begeleiding en competitie het beste in de deelnemers naar boven haalt. En met succes! 

Vele finalisten van Cameretten vullen nu avond aan avond de theaterzalen, waaronder Brigitte Kaandorp, Hans 

Teeuwen, Theo Maassen, Daniel Arends, Ronald Goedemondt en Jandino Asporaat. 

 

Gestart in 1966 als lustrumactiviteit van de studentenvereniging SSR te Delft, verwierf Cameretten in korte tijd 

naam en faam met deelnemers als Cabaret Ivo de Wijs, Don Quishocking en Neerlands Hoop (Bram en Freek).  

 

Het landelijke festival is inmiddels niet meer weg te denken uit de cabaretwereld en is hoofdleverancier van jong 
cabarettalent. Met de hoog geanticipeerde finale in het nieuwe Luxor Theater en de halve finale in het oude 
Luxor Theater maakt het festival een belangrijk onderdeel van het evenementenaanbod van Rotterdam. 
 

Periode 

Werkzaamheden starten per september 2018 met een duur van circa vijf maanden, minimaal 32 uur per week.  

 

Werkzaamheden 

De organisatie bestaat uit twee personen, als stagiair(e) krijg je dus veel vrijheid en verantwoordelijkheden. Je 

draait als volwaardig lid mee waardoor je veel ervaring op kunt doen.  

 

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:  

• Productie van en aanwezigheid bij selecties, workshopweekend, try-outs, halve-finales en finale. 

• Het bijhouden van onze social mediakanalen en website.  

• Schrijven van persberichten en het opstellen van nieuwsbrieven. 

• Algemene en adhoc werkzaamheden tijdens de festivalperiode.  

 

Doordat we in een klein team werken zijn we op zoek naar een zelfstandige en enthousiaste student, die 

initiatief toont, stressbestendig is en veel verantwoordelijkheidsgevoel heeft.  

 

In de periode sep-nov vinden veel voorstellingen in de avond plaats, wij geven daarom de voorkeur aan iemand 

woonachtig in Rotterdam of iemand die voorzien is van eigen vervoer.  

 

Waar 

Ons kantoor is gevestigd in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. 

 

Interesse?  

Lijkt het jou leuk om mee te werken aan hét grootste cabaretfestival van Nederland? Stuur dan jouw cv en 

motivatie naar info@cameretten.nl.  
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