Word vrijwilliger bij Festival op ’t Eiland 2022
Word jij dit jaar onderdeel van het meest tropische feestje van de Vierdaagsefeesten:
Festival op 't Eiland? Wat fijn! Festival op ’t Eiland vindt dit jaar plaats van zaterdag 16 t/m
vrijdag 22 juli 2022. Natuurlijk weer op het Stadseiland, tussen Nijmegen en Lent in.
We hebben van alles te doen voor onze vrijwilligers:
• Hosts infobalie
• Communicatieteam
• Green team
• Hospitality/artiestenbegeleiding
• Publieksbegeleiding locatietheater
• Opbouwploeg
• Afbreekploeg
Als vrijwilliger op 't Eiland word je goed verzorgd, met lunch en/of diner tijdens je diensten,
genoeg drinken en snacks en een gezellige backstage waar alle medewerkers en artiesten
van 't Eiland samenkomen. En natuurlijk sluiten we deze feestweek met z'n allen af met een
borrelmoment: op zondag 24 juli vanaf 20.00 uur sluiten we af in Café de Zon. Dus zet dat
ook alvast in je agenda.

Host infobalie
Ben jij die sprankelende gastheer of gastvrouw die de bezoekers van harte welkom gaat
heten op 't Eiland? Dan kan je host worden bij onze infobalie.
Hier informeer je bezoekers wat er allemaal te doen is, wijs je ze de weg op 't Eiland, help je
ze met kaartverkoop en geef je antwoord op alle vragen.
Binnen deze functie zijn je taken:
• Vraagbaak voor alle overige informatie met betrekking tot het festivalterrein
• Informatie geven over de aard en beschikbaarheid van de voorstellingen en
activiteiten
• Publiek voorlichten over het duurzame bekersysteem dat dit jaar door de
Vierdaagsefeesten wordt ingezet
• Publiek verwijzen naar de juiste aanvangstijd en locatie
• Kaartverkoop van een klein aantal voorstellingen
Festival op 't Eiland opent iedere dag om 14:00 uur. Je staat altijd met z'n tweeën achter de
infobalie. Je werkt een middagdienst of een avonddienst. Na een middagdienst krijg je een
dinerbon om backstage een hapje te eten.
Voor deze functie woon je voorafgaand aan Festival op 't Eiland een extra training bij, zodat
je goed voorbereid aan de slag gaat.
Update 2 juni: voor deze functie hebben we inmiddels genoeg vrijwilligers.
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Communicatieteam
Vind je het leuk om al alle activiteiten die op het ’t Eiland plaatsvinden vast te delen om te
delen met ons trouwe publiek? Dan ben je als beeldmaker op je plek op het festival!
We houden ons publiek graag op de hoogte van het fijne programma, publiek en de sfeer op
Festival op ‘t Eiland via social media. Daarvoor zoeken we fotografen en filmers (die kunnen
filmen en/of editen), die ons willen helpen om mooie sfeerbeelden van het festival te maken.
Het produceren van video’s, reportages van actuele gebeurtenissen en live- optredens
behoren ook tot jouw takenpakket.
Als beeldmaker neem je jouw eigen foto- of filmapparatuur mee.

Green team
Hou je ook van een schoon en gezellig terrein? Als medewerker van het Green Team ben je
verantwoordelijk voor het sfeerbeheer op het terrein. Je houdt het terrein netjes, signaleert
problemen die opgelost moeten worden en houdt van aanpakken.
De taken van het Green Team bestaan uit:
• In orde houden van het terrein; rommel opruimen, omgewaaide borden recht
zetten, hekken terugzetten etc.
• Je houdt de backstage netjes; het stuk achter de schermen waar alle betrokken en
artiesten zijn
• 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
Festival op 't Eiland opent iedere dag om 14:00 uur. Je werkt een middagdienst of een
avonddienst. Na een middagdienst krijg je een dinerbon om backstage een hapje te eten.

Hospitality/artiestenbegeleiding
Wil je 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/optredende groepen, vanaf het
moment dat ze aankomen totdat ze weer naar huis gaan.
De taken bestaan uit:
• Bijwonen briefing artiestenproductie voorafgaand aan het festival (doornemen
draaiboeken)
• Je bent de contactpersoon voor artiesten/gasten
• Uitdelen bandjes en eetbonnen
• Kleedkamer verzorgen en toewijzen
• Artiesten wegwijs maken backstage en festivalterrein
• Artiesten in contact brengen met de technici
• Uitvoeren van het draaiboek
• Bewaken van soundcheck- en optreedtijden
• Productionele zaken regelen voor artiesten
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• Zorgdragen voor netjes houden van backstage-tentje, koelkast bijvullen
Festival op 't Eiland opent iedere dag om 14:00 uur. Je werkt een middagdienst of een
avonddienst. Na een middagdienst krijg je een dinerbon om backstage een hapje te eten.
Voor deze functie dien je meerdere dagen inzetbaar te zijn tijdens het festival.
Update 2 juni: voor deze functie hebben we inmiddels genoeg vrijwilligers.

Publieksbegeleiding locatietheater
Dit jaar zullen een aantal voorstellingen plaatsvinden buiten het festivalterrein. Als
publieksbegeleider verzamelt iedereen zich bij jou, die naar zo'n voorstelling toe wil. Je scant de
tickets. Samen lopen jullie naar de locatie. Je houdt in de gaten dat niemand afdwaalt. Na de
voorstelling breng je de groep weer netjes terug naar 't Eiland. En tussendoor kan je ook zelf
genieten van de voorstelling!
De taken bestaan uit:
• Je bent gastvrouw of gastheer van de voorstelling; je heet het publiek welkom en
beantwoord vragen.
• Je zorgt dat de bezoeker op de juiste locatie terechtkomen en na de voorstelling weer
terugkeren op 't Eiland
• Kaartcontrole
• Bijwonen van voorstellingen en optreden als zaalwacht
• Aanspreekpunt bij incidenten tijdens de voorstelling
Update 2 juni: voor deze functie hebben we inmiddels genoeg vrijwilligers.

Opbouwploeg
Hou je van aanpakken en lijkt het je leuk om samen met een professioneel team het festival
op te bouwen? Van dinsdag 12 juli t/m vrijdag 15 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
• Fijn als je zowel tijdens de op- als afbouw mee kan helpen, maar als alleen op- of
alleen afbouw lukt is jouw hulp ook van harte welkom
• De opbouwdagen duren van 9 tot 18 uur, voor eten (lunch en/of diner) wordt
gezorgd

Afbreekploeg
Heb je nog wat energie over na de Vierdaagsefeesten? Van zaterdag 23 juli tot en met
dinsdag 26 juli gaan we afbouwen en opruimen. Juist dan kunnen we je hulp goed gebruiken!
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We gaan in deze vier dagen het hele festivalterrein afbreken, en al het materiaal
terugbrengen en opbergen.
• Stel je in op fysiek werk
• De afbouwdagen duren van 9 tot 18 uur, voor eten (lunch en/of diner) wordt gezorgd

Word jij dit jaar vrijwilliger?
Fantastisch!
Schrijf je hier in via Festivalroosters.
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