Word onderdeel van het Festival op ’t Eiland team! We bieden een gevarieerd
aanbod aan werkzaamheden:
Pontje
Vind je het leuk om intensief met de bezoekers van het festival in aanraking te komen?
Op het pontje ben je verantwoordelijk voor kaartverkoop en/of het veilig overzetten van
de bezoekers van en naar het Eiland.
Binnen deze functie zijn je taken o.a.:
 Gastvrouw/-man zijn in het welkom heten en goede reis wensen van bezoekers
 Verkoop van tickets op de kade en/of het pontje
 Communicatie via portofoon met de organisatie over bezetting pont en op tijd
signaleren van problemen en drukte
 Helpen van mensen, kinderen, kinderwagens etc. op en van het pontje
Communicatieteam
Vind je het leuk om al alle activiteiten die op het Eiland plaatsvinden te delen in woord en
beeld? Dan ben je als communicatiemedewerker op je plek op het festival. Door middel
van Facebook, Twitter en Instagram houd je ons publiek op de hoogte van het
programma en updates. We hebben verschillende functies waarvoor je je kan
aanmelden:
1. Social media algemeen:
Voor de social media zijn we opzoek naar creatieve bedenkers van content en schrijvers
die voor continuïteit en levendigheid zorgen op onze social mediakanalen.
2. Fotograaf of filmer:
We brengen tijdens de festivalweek dagelijks veelvuldig beeldmateriaal naar buiten over
wat er allemaal gebeurt op het Eiland. We zoeken hiervoor fotografen en filmers, die ons
willen helpen om mooie sfeerbeelden van het festival te maken. Het produceren van
video’s, reportages van actuele gebeurtenissen en vastleggen van live-optredens
behoren ook tot jouw takenpakket. Eigen apparatuur is een pre.
Kinderactiviteiten:
Vind je het leuk om kinderen te begeleiden? Dan zit je goed op ’t Eiland, dat ook een
echt kinderfestival is met allerlei activiteiten zoals knutselen, zandkastelen bouwen en
zwieren in de draaimolen. De knutselactiviteiten worden van te voren samengesteld door
een beeldend docent van de Lindenberg.
Binnen deze functie zijn je taken o.a.:
 Klaarzetten/opruimen van spullen i.s.m. beeldend docent van de Lindenberg
 Begeleiden van kinderen bij knutselactiviteiten
 Bijwonen en optreden als zaalwacht bij de kindervoorstelling in de theatertent
Host infobalie/ kaartverkoop:
Heeft het informeren van bezoekers je interesse? Schrijf je dan in voor de infobalie en
help bezoekers hun weg te vinden op ‘t Eiland met het beantwoorden van vragen over
de locatie, activiteiten en theatervoorstellingen. Je bent het gezicht voor onze bezoekers
en je vindt het leuk om ze professioneel te woord te staan.
Binnen deze functie zijn je taken o.a.:
 Vraagbaak voor alle overige informatie met betrekking tot het festivalterrein
 Informatie geven over de aard en beschikbaarheid van theatervoorstellingen
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Verkopen van theatertickets & werken met reserveringssysteem
Verwijzen naar de juiste aanvangstijd en locatie
Opmaken van je kassa en eindafrekening per theatervoorstelling
Inname van munten die niet worden ingezet door de bezoekers via pinautomaat
Bijwonen extra briefing/training voor het festival zodat je goed voorbereid aan de
slag gaat

Green team
Hou je ook van een schoon en gezellig terrein? Als medewerker van het Green Team
ben je verantwoordelijke voor het sfeerbeheer op het terrein. Je houdt het terrein netjes,
signaleert eventuele probleemgebieden en houdt van aanpakken.
Binnen deze functie zijn je taken o.a.:
 In orde houden van het terrein; rommel opruimen, omgewaaide borden recht
zetten, hekken terug zetten etc.
 Met behulp van een golfkarretje zorg je voor het ophalen van het vuil uit de
prullenbakken
 Je bent de ogen en oren van de producenten
 Hand- en spandiensten
Hospitality / artiestenproductie
Wil je meer ervaring opdoen met festivalproductie? Vind je het leuk om dingen te regelen
en weet je wat er nodig is om een programma conform een draaiboek uit te voeren? In
deze functie zorg je voor de opvang en begeleiding van alle artiesten/optredenede
groepen, vanaf het moment dat ze aankomen tot dat ze weer naar huis gaan.
Binnen deze functie zijn je taken o.a.:
 Bijwonen briefing artiestenproductie voor het festival (doornemen draaiboeken)
 Contactpersoon voor artiesten/gasten
 Uitdelen bandjes en eetbonnen
 Kleedkamer verzorgen en toewijzen
 Wegwijs maken backstage en festivalterrein
 Contact brengen met techniek
 Uitvoeren van draaiboek
 Waken over soundcheck- en optreedtijden
 Productionele zaken regelen voor artiesten
 Meerdere dagen inzetbaar zijn tijdens het festival
Publieksbegeleiding theatertent
Heb je een voorkeur voor theater en wil je zelf ook wel af en toe een voorstelling zien?
Geef je dan op als publieksbegeleider. Voorafgaand aan de voorstelling in de theatertent
draag je zorg voor het goed verloop van de bezoekersstroom, beantwoord je eventuele
vragen en zorg je dat iedereen op tijd voor de voorstelling binnen is. Dit doe je in
afstemming met de mensen van de techniek. Je scant de tickets van het publiek en na
de voorstelling zorg je voor een schone tent. De voorstellingen zijn dagelijks vanaf 19.30
uur tot begin/einde voorstelling. Bij veel animo kan het zijn dat een voorstelling 2 keer op
een avond gespeeld wordt.
Binnen deze functie zijn je taken o.a.:
 Gastvrouw/-heer zijn van de tent; welkom heten publiek en beantwoorden vragen
 Klaarzetten en controleren scansysteem
 Kaartcontrole

2







Bijwonen van voorstellingen en optreden als zaalwacht
Aanspreekpunt bij incidenten tijdens de voorstelling
Informeren productieteam
Tent in orde maken na de voorstelling
Bijwonen extra briefing/training voor het festival zodat je goed voorbereid aan de
slag gaat

Opbouwploeg
Hou je van aanpakken en lijkt het je leuk om samen met een professioneel team het
festival op te bouwen? Vanaf dinsdag 10 juli t/m vrijdag 13 juli gaan we hard aan de slag.
We kunnen sterke maar vooral enthousiaste en creatieve mensen gebruiken die
meehelpen met:
 Aankleding van het festival ophangen
 Aanbrengen van signing
 Uitzetten van het terras
 Opbouwen van bouw- en dranghekken
 Ophalen van spullen/boodschappen met busjes/auto/scooter
 Uitpakken van containers, vrachtwagen en busjes
 Stel je in op fysiek werk
 Voorkeur gaat uit naar mensen die zowel tijdens de op- als afbouw mee kunnen
helpen
Afbreekploeg
Heb je nog energie over na de zomerfeesten? In het weekend van 21 en 22 juli gaan we
afbouwen. Juist dan kunnen we je hulp goed gebruiken waarbij we alles moeten
afbreken, vervoeren en opbergen. Op zondagavond kan je meteen aansluiten bij de
borrel die voor alle medewerkers van ’t Eiland wordt georganiseerd!
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