
Vrijwilligersfuncties Toelichting NFF42

Poster-team (voorafgaand aan festival)
Om bekendheid aan het festival te geven gaan we eind oktober/begin november door de stad om

posters op te hangen op diverse plekken.

Informatiebalie
Bij de informatiebalie kunnen bezoekers eventuele vragen stellen over het (online) kopen van kaartjes,

merchandise of andere onderwerpen.

Chauffeur
Als chauffeur heb je een geldig rijbewijs. Je rijdt in overleg met de rittencoördinator in een bakauto of

personenauto met spullen of met gasten van het festival. Voor de opbouw, afbouw en tijdens het
festival zijn er diverse ritten binnen en buiten Leeuwarden nodig.

Backstage Catering
Waar gewerkt wordt, moet gegeten worden! Samen met je collega’s help je de vrijwilligers van het

festival aan lunch en diner, controleer je of mensen een juiste bon hebben en houdt je de voorraad in
de gaten.

Vrijwilligersbalie
Wanneer vrijwilligers starten met hun (eerste) dienst, melden ze zich bij de Vrijwilligersbalie. Je

verstrekt shirts en portofoons, beantwoordt vragen over roosters of verwijst indien nodig door naar de
vrijwilligerscoördinatie.

Publieksbegeleiding Leeuwarden, Franeker & Drachten
Publieksbegeleiding op locatie is nieuw dit jaar. In Leeuwarden, Drachten en Franeker vertonen we
films in theaters en bioscopen, waar we te gast zijn als festival. Daarom werken we ook hier met

vrijwilligers, om onze bezoekers een gevoel van herkenbaarheid te geven en ze zo soepel en veilig
mogelijk naar de film te laten gaan. De publieksbegeleiding is inhoudelijk erg gelijk aan wat je gewend

bent van De Harmonie en Slieker: kaartjes controleren en stembriefjes verwerken, bijvoorbeeld.

Kassa (festival) en helpdesk (1 t/m 9 november)
Bij de kassa kunnen mensen vragen stellen over het kopen van tickets. Als je bij de helpdesk werkt sta

je gasten telefonisch te woord en ondersteun je ze bij het aanschaffen van de tickets.

Zaalcoördinator (i.o.m. vrijwilligerscoördinatie)
Zaalcoördinatoren helpen vrijwilligers op weg met publieksbegeleiding en houden contact met de

operateur over de start van de film. Ze bewaken een goede timing en zorgen voor een goed verloop
van de stemprocedure voor filmprijzen



Operateur (via Stan of in overleg, mail ons!)

Merchandise
Tijdens het Noordelijk Film Festival worden er diverse spulletjes verkocht als merchandise. Je helpt

het verkopen en aanprijzen van deze artikelen in samenwerking met de infobalie.

Garderobe
Wie naar de film gaat in de Harmonie kan zijn jas ophangen in de garderobe. Je hangt met je team

jassen op en rekent af met bezoekers. Als mensen weer naar huis gaan krijgen ze hun jas weer terug.

Locatiemanager (i.o.m. vrijwilligerscoördinatie)
Een locatiemanager is de ogen en oren van de organisatie op een festivallocatie. De LM’er werkt nauw

samen met de dagproductie en stuurt vrijwilligers en mogelijk zaalcoördinatoren aan.

Opbouw en afbouw
Op maandag en dinsdag voor het festival bouwen we op, en op maandag na het festival bouwen we

weer af. De precieze planning hiervoor delen we nog.


