
VRIJWILLIGERSFUNCTIES 
ZATERDAGAVOND 
WINTERTUINFESTIVAL 
25 november 2017 in Doornroosje 
 
Wat is er te doen? 
 
Voor alle functies geldt: 
- voor en na je dienst ben je natuurlijk 
welkom om programma te bekijken of te komen dansen met ons Wintertuinteam, 
- voor en tijdens je dienst gebruik je geen alcohol en/of drugs, 
- houd contact met de vrijwilligerscoördinatoren: overleg altijd en verlaat je post nooit zo maar! 
- voor het festival is er een vrijwilligersborrel met meer instructies: 
hou 17 november 2017 vrij in je agenda, vanaf 19:00! 
 
De functies 
- Regieassistent podium 
- Gids backstageprogramma 
- Boekwinkel 
- Artiestenfoyer 
- Breekploeg (met vergoeding!) 
- Vliegende keep 
 

• Regie-assistent podium 
Altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen van een Wintertuinfestivalavond? Dat kan nu! We 
zijn op zoek naar regieassistenten voor de podia in Doornroosje. Je wordt gekoppeld aan onze 
programmamakers en zorgt er samen met hen voor dat het programma op het podium soepel en 
volgens planning verloopt. 
Tijden 
Je begint wat eerder en eindigt wat later dan de meeste diensten omdat je ook helpt met het 
opbouwen en afbouwen. Tijden variëren, houd rekening met 16:00 tot 01:00. Na je dienst kun je met 
ons komen dansen op de Wintertuinfestival afterparty! 
Waarom wil je dit doen? 
Ben je nieuwsgierig naar hoe onze programma’s worden neergezet, wil je graag ervaring opdoen als 
stagemanager, kun je met tijdsplanningen werken en ben je sociaal? Dan is dit zeker iets voor jou! 
 

• Gids backstageprogramma 
Dit jaar zijn er verschillende programma’s op backstageplekken in Doornroosje te zien: in de 
kleedkamers en in de loadingdock. Omdat deze backstageplekken gewoonlijk niet toegankelijk zijn 
voor publiek zoeken we vriendelijke en enthousiaste gidsen die groepen bezoekers willen begeleiden 
naar de ruimte. Je werkt bij deze functie nauw samen met onze producent en de optredende artiesten. 
Tijden 
De dienst duurt van 19:45 tot uiterlijk 00:00. Nadat de performances zijn geweest ruim je met ons nog 
even de ruimtes op. Daarna kun je lekker dansen op de afterparty! 
Waarom wil je dit doen? 
Dit is iets voor jou als je het leuk vindt om groepen te begeleiden. De performances zijn super-intiem 
en op een speciale plek dus je creëert een bijzondere ervaring. 
 

• Boekwinkel 
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. 
Tijden 
Deze dienst start een uur voordat de boekwinkel open gaat en begint met een uitgebreide instructie 
over de boeken en de werking van ons kassasysteem en pinapparaat. De dienst duurt van 18:00 – 
00:00. 
Waarom wil je dit doen? à De boekwinkel is een drukke, gezellige plek waar de hele avond lang 
mensen komen buurten: een soort van festivalcentrum. Als je stressbestendig bent, het leuk vind om 
te kletsen en nieuwsgierig bent naar onze boeken is dit een ding voor jou! 
 



• 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. 
Tijden 
Deze dienst duurt van 17:00 tot 01:00 en is inclusief maaltijd. 
Waarom wil je dit doen? 
Ben je sociaal? Vind je het leuk om mensen te ontvangen en te helpen? Houd je ervan om een beetje 
op te ruimen, mensen de weg te wijzen en vind je het leuk om te kletsen met artiesten? Meld je dan 
aan! 
 

• Breekploeg 
De breekploeg is essentieel voor het festival. Bij deze dienst kun je van tevoren het programma 
bekijken - als daarna de afterparty losbarst help je ons de zalen af te bouwen. 
Tijden 
Je begint om 23:00 en helpt tot 03:00. Deze functie is inclusief vergoeding! 
Waarom wil je dit doen? 
Wil je graag gratis naar het programma, vind je het niet erg om te sjouwen en wil je graag een 
zakcentje verdienen? Meld je dan aan, we kunnen heel wat hulp gebruiken. 
 

• Vliegende keep 
Als vliegende keep sta je altijd op stand-by. Als er iemand op het laatste moment ziek is, er tijdens het 
festival ergens een gat valt of het superdruk wordt dan bellen we jou om te komen helpen. 
Tijden 
Je dienst begint om 19:00 en bent klaar om 01:00. Je staat de hele avond stand-by: je kunt dus altijd 
opgeroepen worden! 
Waarom wil je dit doen? 
Ben je flexibel, wil je graag veel programma zien en vind je eigenlijk alle functies wel leuk? Dan ben je 
een perfecte vliegende keep! 
 
Wil je wel iets doen, maar kun je niet op zaterdag? Geen probleem! Van woensdag 22 november tot 
en met zondag 26 november staat er een VR-installatie van het Letterenfonds in Bibliotheek 
Mariënburg. Voor deze functie zoeken we nog gastheren en gastvrouwen (met vergoeding!). 
 
Kortom: 
Lijkt het je leuk om kennis te maken met één van de bovenstaande functies? Tof! Meld je aan door te 
mailen naar vrijwilligers@denieuweoost.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met coördinator 
Nicky Hessel op 06-440 75 939. 
 
LET OP! Vrijwilligersbijeenkomst op 17 november 2017, 19:00. Blok ‘m alvast in je agenda! 
 
 
 


