Vrijwilligersfuncties Toelichting
Noordelijk Film Festival 2022

📽️

Poster-team (voorafgaand aan festival)
We willen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen weten van ons festival, een
belangrijke taak hierbinnen is het ophangen van posters in de binnenstad. Als lid van
het poster-team help je mee de posters op te hangen. Let op: dit doen we
voorafgaand aan het festival, eind oktober/begin november.
Informatiebalie
Bij de informatiebalie beantwoord je eventuele vragen van bezoekers over het
(online) kopen van kaartjes, het programma, de merchandise en 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
Als publieksbegeleider sta je bij de ingang van de zaal en zorg je dat de bezoekers
snel de zaal in en uit kunnen. Je controleert de kaartjes, deelt stembriefjes uit (en
neemt deze aan het eind van de film weer in) en je hebt gezellig contact met de
bezoekers.

Kassa
Bij de kassa ben je een van de eerste gezichten van het festival. Hier verkoop je
tickets en help je bezoekers die vragen hebben over het kopen van 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
Als operateur zorg je ervoor dat de juiste film vertoont wordt, check je films op
eventuele (technische) fouten en hou je nauw contact met de zaalcoördinatoren.
Lijkt dit je leuk, maar heb je geen ervaring? Geen zorgen onze operateur geeft je een
korte cursus. Mocht je dit willen mail ons dan ook even op
vrijwilligerNFF@noordelijkfilmfestival.nl
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
locatiemanager werkt nauw samen met de dagproductie en stuurt vrijwilligers en
mogelijk zaalcoördinatoren aan.
Opbouw en afbouw
Op maandag, dinsdag en woensdagochtend voor het festival bouwen we op, en op
maandag na het festival bouwen we weer af. De precieze planning hiervoor delen we
nog.
Bardienst
Dit jaar hebben wij weer een bar bij Slieker. Jij zorgt ervoor dat alle gasten van Slieker
zijn voorzien van een lekker drankje. Dit doe je samen met een gezellig team!

