
Assistent locatiecoördinator

Als assistent locatiecoördinator weet jij precies wat er gebeurt in de verschillende zalen van jouw

locatie. Jij zorgt ervoor dat hosts op de goede plek staan en de artiesten niets te kort komen. Jij bent

de schakel tussen de locatie, de andere vrijwilligers en de organisatie. Als spin in dit web zorg je

ervoor dat de communicatie tussen de verschillende partijen goed verloopt en vertrouwt de

organisatie op jouw bevindingen om zo het festival soepel te laten verlopen.

Host/zaalmedewerker

Als host zorg je ervoor dat het programma in jouw zaal of ruimte goed verloopt. Je ontvangt

bezoekers, begeleidt artiesten en zorgt dat de locatie klaar is voor het ontvangst van de bezoekers.

Door jou voelen bezoekers zich welkom en beginnen ze enthousiast aan het programma. Als host zijn

behulpzaamheid en vriendelijkheid belangrijke eigenschappen.

Infobalie

Als vrijwilliger bij de infobalie zorg je ervoor dat iedereen een fijne ontvangst heeft, zich welkom

voelt en weet waar ze naartoe moeten. Bezoekers komen vaak als eerste in contact met jou. Jij zorgt

ervoor dat ze geïnformeerd en enthousiast beginnen aan het programma en je helpt deelnemers bij

het inschrijven voor workshops. Verder kan jij bezoekers vertellen waar de leukste plekjes in de stad

zijn om iets te eten of koffie te drinken tussen de programmaonderdelen door.

Flexer

Wil je sowieso helpen tijdens het festival, maar kan je niet kiezen tussen de verschillende functies?

Ga dan aan de slag als flexer! Tijdens het festival zijn er elke dag wel (onverwachte) klussen die jij

graag oppakt. Jij bent het manusje-van-alles en springt bij waar het nodig is, geen dag is dus

hetzelfde.

Runners

Vind jij het saai om altijd op een vaste plek te blijven? Als runner beweeg je je tussen de

verschillende festivallocaties en zorg jij ervoor dat zij alles hebben om het programma uit te voeren.

Een diverse functie waarbij je midden in het festival staat!

Opbouw/productie

Steek jij graag de handen uit de mouwen en weet je van aanpakken? Help dan mee met de opbouw

van het festival. Jij zorgt ervoor dat de bewegwijzering de goede kant op wijst, de banners recht

hangen en de markt klaar is om bezocht te worden. Verder help je tijdens de festivaldagen met het

op- en afbouwen op verschillende locaties. Kortom: je bent de hele dag lekker in touw!

Promotie

Als onderdeel van het promotieteam vind je het leuk om mensen aan te spreken en ze te

enthousiasmeren voor het programma. Verdiep je extra goed in de programmering zodat je niet

alleen alle vragen van bezoekers kan beantwoorden, maar ook voorbijgangers kan enthousiasmeren

om langs te gaan bij een van de concerten, mee te doen met een open singing of een met een

activiteit in het inloopprogramma in de bibliotheek! Je bent binnen en buiten actief en eventueel

elke dag een andere plek in de stad.



Publiciteit

Een beeld zegt meer dan duizend woorden en jij weet dit beeld te vangen in foto of video! Met een

camera in je hand ga jij tijdens het festival op pad om foto’s en filmpjes te maken die we kunnen

gebruiken voor sociale media. Jij weet bijzondere ervaringen vast te leggen zodat we die kunnen

delen met de mensen thuis. Enige ervaring met fotobewerking en montage is gewenst en je krijgt

een vaste standplaats om aan het beeldmateriaal te werken.

Voorbereidende hulp

In aanloop van het festival zijn we druk met alle voorbereidingen en hier kunnen we wel wat handjes

bij gebruiken! Help ons met het vullen van tasjes, het printen van materialen, rondbrengen van

banners en alles wat we van te voren al kunnen voorbereiden. Een goed begin is het halve werk en

dankzij jouw hulp staat alles klaar om van start te gaan!


