VRIJWILLIGERSWERK

Heb je zin om actief bij te dragen aan het Kunstenfestivaldesarts?
Je bent vaak beschikbaar tijdens de maand mei en wil graag veel
voorstellingen bijwonen? Je hebt zin om veel verschillende mensen en
culturele plekken te leren kennen in Brussel?
Word vrijwilliger voor het festival!
Om wat te doen?

Hoe werkt het?

De meeste taken van de vrijwilligersploeg zijn
verbonden aan de presentatie van artistieke
projecten: onthaal van het publiek, ticketcontrole,
verantwoordelijk zijn voor de vestiaire, helpen
aan de bar, publieksbegeleiding,... Het zijn relatief
eenvoudige taken die weliswaar onmisbaar zijn
voor een goed verloop van het festival!

Ben je geïnteresseerd? Dan maken we een
afspraak om elkaar te leren kennen en om
jou de werking van het festival uit te leggen
(beschikbaarheden, planning, communicatie,…)

Hiernaast zijn er jaarlijks ook enkele iets
specifiekere taken in verband met bepaalde
artistieke projecten. Bijvoorbeeld: in mei 2016
interviewden een paar vrijwilligers het publiek in
de foyer, naar aanleiding van het stuk Oblivion van
Sarah Vanhee. Quotes van deze interviews werden
geïntegreerd in de voorstelling, diezelfde avond.

Met wie?
Wij kiezen ervoor om met een relatief klein team
(van ongeveer 30 personen) te werken. We gaan
voor mensen die zin hebben om zich gedurende
de 3 festivalweken (van 4 tot en met 26 mei 2018)
volop te engageren om zowel het festival als
elkaar te leren kennen. We vragen dus een grote
tijdsinvestering, om deze ervaring echt samen te
kunnen delen!

En in ruil?
Je woont elke voorstelling waarvoor je helpt
gratis bij en je krijgt drankbonnetjes die je
kan gebruiken in het Festivalcentrum (= ons
hoofdkwartier, dat elk jaar van locatie verandert).
De locatie wordt eind maart, samen met het
volledige programma, aangekondigd.

En in de tussentijd?
Als je zin hebt om de vrijwilligersploeg vóór
het festival te leren kennen, dan kan dit! We
organiseren een tot twee keer per maand een
culturele uitstap. Het is een manier om doorheen
het jaar contact te houden en voor sommigen om
een tweede taal (FR/NL) in groep te oefenen.

Heb je nog vragen?
Aarzel niet om contact op te nemen met Anne
Watthee op het nummer 02 226 45 73 of via mail
naar anne@kfda.be.

