Functiebeschrijvingen
Pontje:
Vind je het leuk om intensief met de bezoekers van het festival in aanraking te komen? Als Matroos op
het pontje ben je verantwoordelijk voor de kaartverkoop en/of het veilig overzetten van de bezoekers
van en naar het Eiland.
Binnen deze functie zijn je taken:
 Gastvrouw/-heer in het welkom heten en goede reis wensen van bezoekers
 Verkoop van tickets op de kade en/of het pontje
 Communicatie met de organisatie over bezetting pont en op tijd signaleren van drukte
 Helpen van mensen, kinderen, kinderwagens etc. op en van het pontje

Communicatieteam:
Vind je het leuk om al alle activiteiten die op het ’t Eiland plaatsvinden te delen in woord en beeld?
Dan ben je als communicatiemedewerker op je plek op het festival. Door middel van Facebook,
Twitter, Instagram en andersoortige sociale media houd je ons publiek op de hoogte van het
programma en updates. We hebben vier verschillende functies waarvoor je je kan aanmelden.
1. Social media:
Voor de social media zijn we opzoek naar creatieve bedenkers en schrijvers die samen voor
continuïteit zorgen op onze social mediakanalen. Wij willen dit jaar niet alleen online, maar ook offline
zichtbaar zijn. Dus heb je leukeen/of gekke ideeën en ben je graag bezig dan zoeken we jou!
2. Fotograaf of filmer:
Wij zijn nog op zoek naar 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 liveoptredens behoren ook tot jouw takenpakket. Eigen apparatuur is een pre.
3. Bloggers/vloggers:
Kan jij goed verhalen vertellen zowel voor de camera als op papier dan lijkt het ons leuk om een
blog/vlog op te zetten. Wij zorgen voor een groot bereik!
4. Vliegende reporter:
Vind je het leuk om met kinderen aan de slag te gaan? We zoeken enthousiastelingen die samen met
kinderen verslagjes van het festival gaan maken (met foto’s en filmpjes). Deze worden op social
media geplaatst.

Kinderactiviteiten:
Vind je het leuk om kinderen te begeleiden? Dan zit je goed op het ’t Eiland! Overdags is het Eiland
een echt kinderfestival is met kinderactiviteiten zoals knutselen, zandkastelen bouwen en zwieren in
de draaimolen. De knutselactiviteiten worden van te voren samengesteld door het Lindenbende
Clubhuis.
Er zijn twee functies bij de kinderactiviteiten. In principe kan je op beide functies ingezet worden.
Helpende hand:
 Klaarzetten/opruimen spullen i.s.m. een beeldend docent van de Lindenberg
 Begeleiden van kinderen bij knutselactiviteiten
Plastival verzamelaars:
 Het ophalen van zwerfafval op het festivalterrein. Het plastic afval wordt gescheiden en
opgespaard. Op vrijdag 21 juli komt Wesley Nieuwenhuizen met Plastival: hij gaat het
opgehaalde plastic omsmelten tot slippers en zonnekleppen.

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 het Eiland met het beantwoorden van vragen over de locatie, activiteiten en
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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:
 Vraagbaak voor alle overige informatie met betrekking tot het festivalterrein
 Informatie geven over de aard en beschikbaarheid van theatervoorstellingen
 Verkopen van theatertickets
 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

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 en houdt
van aanpakken.
Je taken bestaan uit:
 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

Artiestenbegeleider/hospitality
Vind je het leuk om achter de schermen te werken? Als artiestenbegeleider zorg je voor de opvang en
begeleiding van artiesten vanaf het moment dat ze aankomen tot dat ze weer naar huis gaan.
De taken bestaan uit:
 Het welkom heten van artiesten en gasten
 Kleedkamer verzorgen en toewijzen
 Schoonhouden backstage area/kleedkamer en aanvullen koelkast
 Artiesten wegwijs maken backstage en op het festivalterrein
 Beantwoorden van vragen
 Zorgen dat de artiesten op tijd beginnen

Publieksbegeleiding
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 het Eilandtheater draag je zorg voor een
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 om 19.30 uur. Bij veel animo kan het zijn dat een voorstelling twee keer op een avond
gespeeld wordt.

Opbouwploeg
Hou je van aanpakken en lijkt het je leuk om samen met een professioneel team het festival op te
bouwen? Vanaf maandag 10 juli t/m vrijdag 14 juli gaan we hard aan de slag. We kunnen sterke maar
vooral enthousiaste en creatieve mensen gebruiken die meehelpen met:
 Aankleding van het festival
 Aanbrengen van signing
 Uitzetten van het terras
 Opbouwen van bouw- en dranghekken
 Ophalen van spullen/boodschappen met busjes
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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 wat energie over na de zomerfeesten? In het weekend van 22 en 23 juli gaan we
afbouwen. Juist dan kunnen we je hulp goed gebruiken om alles af te breken, te vervoeren en op te
bergen.
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