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Verleg je grenzen en word vrijwilliger bij Festival op de grens!
Voor verschillende teams zoeken we enthousiastelingen die ons willen helpen en
bovendien zichzelf willen uitdagen en ontwikkelen. Ervaring is dus geen pré. Het gaat
om functies waarbij je in de voorbereidingen meehelpt en om functies waarbij je
tijdens het festival zelf taken uitvoert.
Alle functies zijn dus vrijwillig, maar je krijgt er – naast een bak aan ervaring – een
hoop voor terug. Zo sta je tijdens het festival een weekend lang tussen
voorstellingen, artiesten, bezoekers en leuke collega’s. Je eten en drinken worden
verzorgd, je ziet gratis voorstellingen (indien het werk het toelaat en mits niet
uitverkocht), krijgt een toffe festivaloutfit in bruikleen en sluit de dag af met gezellige
borrels met je festivalcollega’s.
Hieronder lees je meer over de verschillende vrijwilligersprofielen. Heb je interesse?
Vul dan het aanmeldingsformulier in en wij nemen contact met je op of mail direct
naar info@fodg.nl en geef aan waar je voorkeur naar uit gaat.

Vrijwilliger aankleding
Als vrijwilliger aankleding maak je onderdeel uit van de commissie aankleding en/of
locatie. Je zorgt voor de sfeervolle aankleding van het festival zodat het er
fantastisch en aanlokkelijk uitziet. Je geeft invulling aan de werkzaamheden in
overleg met het hoofd van de commissie. De werkzaamheden voor deze functie
vinden niet alleen op het festival plaats, maar vooral ook in de aanloop er naartoe.
Daarom kunnen we al per direct een vrijwilliger (of meerdere) voor de aankleding
gebruiken in dit team.
Als vrijwilliger aankleding voer je de volgende taken uit:
• Opstellen van een aankledingsplan per locatie, op basis van het totaalplan.
• Aanschaf, bestellen, ontwerpen en vervaardigen van onderdelen van de
aankleding.
• Aankleden van de aan jou toegewezen locatie(s) op de festivaldagen.
• Opruimen van de aankleding na afloop van het festival.

Festival Op de grens
Vrijwilligers gezocht - Festival Op de grens 2022.docx

Pagina 2 van 4

Vrijwilliger artiestenbegeleiding
Als begeleider van de gezelschappen en artiesten (de bespelers) ben je tijdens het
festival het eerste aanspreekpunt voor de bespelers en hun crew. Deze functie kan
gecombineerd worden met de functie publieksbegeleider.
De volgende taken horen bij deze functie:
• Ontvangst van de bespelers en hun crew.
• Begeleiden van de bespelers en crew naar de speellocatie.
• Zorgen dat de bespelers op het juiste moment op de juiste plek zijn.
• Beantwoorden van vragen van de bespelers en waar nodig doorverwijzen naar
het informatiepunt of een festivalcollega.

Vrijwilliger publieksbegeleiding
Als publieksbegeleider ben je het visitekaartje van de festivalorganisatie. Je
begeleidt het publiek naar de locatie waar de voorstelling plaatsvindt en/of je
controleert tickets. De functie kan eventueel gecombineerd worden met de functie
artiestenbegeleider.
De volgende taken horen bij deze functie:
• Uitvoeren van de toegangscontrole bij de locaties.
• Publiek naar de zitplaatsen begeleiden/wijzen.
• Beantwoorden van vragen van de bezoekers en waar nodig doorverwijzen naar
het informatiepunt.

Vrijwilliger PR-team
Als vrijwilliger van het pr-team voer je met name taken uit in de aanloop naar het
festival. We kunnen (vanaf heden) onder andere hulp gebruiken bij de volgende
werkzaamheden:
• Het vullen van de website met informatie over gezelschappen, hun
voorstellingen en praktische zaken over het festival.
• Het creëren van offline pr-materiaal. Denk aan het schrijven van
persberichten of het afnemen van een interview om er vervolgens een artikel
van te schrijven.
• Meedenken over toffe, ludieke, aansprekende pr-acties waarmee we de juiste
doelgroepen weten te bereiken en enthousiasmeren.
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Vrijwilliger bezoekersmonitoring
Als vrijwilliger bezoekersmonitoring onderzoek je de beleving en wensen van onze
festivalbezoekers. Ook houd je bij hoeveel bezoekers er naar ons festival komen (een
kwestie van tellen dus) en onderzoek je waar ze zoal vandaan komen en welke
klantreis zij hebben afgelegd tot en met hun festivalbezoek. Als vrijwilliger
bezoekersmonitoring voer je zowel voorafgaand aan het festival als tijdens het
festival werkzaamheden uit.
De volgende taken horen bij deze functie:
• Opstellen van doelen voor de bezoekersmonitoring voorafgaand aan het
festival.
• Bepalen van de inhoud en ontwerpen van de bezoekersmonitoring voor het
festival.
• Uitvoeren en/of begeleiden van de bezoekersmonitoring tijdens en na afloop
van het festival.
• Presenteren van de resultaten van de bezoekersmonitoring na het festival.

Vrijwilliger kaartverkoop en informatie
Als vrijwilliger kaartverkoop en info ga je tijdens het festival aan de slag bij ons
informatiepunt. Jij kunt hier de bezoekers van alle informatie voorzien over
voorstellingen, locaties en andere praktische zaken. Ook kunnen bezoekers bij jou
kaarten voor voorstellingen kopen.
De volgende taken horen bij deze functie:
• Bemannen van het informatiepunt.
• Verkoop van tickets en merchandise.
• Beantwoorden van vragen van de bezoekers en eventueel ook bespelers.
• Bezoekers en passanten wegwijs maken aan de hand van de
programmafolder.

Medewerker techniek
Beschrijving volgt binnenkort.
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