Vrijwilligersfuncties Nijmeegs Boekenfeest 2019
Hieronder vind je een lijst van vrijwilligersfuncties op het Nijmeegs Boekenfeest 2019.
Heb je vragen over een functie, neem dan contact op met Matthijs via
vrijwilligers@denieuweoost.nl.
Zaalwacht
Als zaalwacht draag je bij aan een rustig verloop van het programma. In nauwe
samenwerking met de regisseur zorg je ervoor dat bezoekers rustig de zaal ingaan of
verlaten. Uiteraard maak je veel van het programma mee!
Artiestenbegeleiding
Je ontvangt onze gasten bij aankomst in de Vereeniging, maakt hen wegwijs in het gebouw
en zorgt ervoor dat ze weten wie de regie doet in de zaal waar zij optreden. Je staat dus
als schakel in tussen organisatie en artiest!
Artiestenfoyer
De artiestenfoyer is de plek waar personeel en artiesten samenkomen. Men kan er
drankjes drinken, wat eten, even uitrusten en wachten op het optreden. Na binnenkomst
worden artiesten eerst hier naartoe gebracht. Het is een gezellige plek, eigenlijk ons
backstage festivalcentrum. Jij zorgt ervoor dat de foyer een fijne plek is waar artiesten
voor en na hun optreden prettig kunnen vertoeven en een hapje en drankje kunnen
nemen.
Garderobe
Dit is een late dienst, die duurt van 23:00 uur tot 3:30 uur. Je neemt jassen aan en
overhandigt deze weer als onze bezoekers naar huis gaan. Aan jou de taak om ervoor te
zorgen dat onze bezoekers met een nóg grotere lach naar huis gaan. Bijkomend voordeel:
voorafgaand aan je dienst ben je van harte welkom het programma te bezoeken.
Voor deze functie is een kleine vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
Bookstore Wintertuin
Op het festival is er natuurlijk een boekwinkel te vinden van Wintertuin. We geven hier
onze eigen boeken uit. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om
te verkopen, nieuwsgierig zijn naar onze bezoekers en onze uitgaven.
Verspreiding
Geen tijd om tijdens het festival te helpen, maar wil je ons wel ondersteunen? Dat kan
altijd! We willen in de weken voor het festival zichtbaar zijn op alle plekken waar mensen
komen: restaurants, cafés, theaters, et cetera. Er moeten daarom regelmatig posters,
boekenleggers en overige PR-materialen worden verspreid. Laat het ons weten als je een
rondje wil lopen!
Voor deze functie is er een kleine vergoeding beschikbaar.

