SIDEWAYS festival
zoekt all-round vrijwilligers
Een ezel uitgerust met multimedia apparatuur. Een beeldend kunstenaar die al wandelend schildert. Eetbare
planten ontdekken langs trage wegen. Dit zijn maar enkele van de meer dan 30 artistieke projecten uit het
programma van Sideways, een interdisciplinair kunsten- en cultuurfestival op weg en onderweg (17 augustus
tot 17 september 2012). De ruggengraat van het festival bestaat uit een wandeltocht door België, van west
naar oost. Specifieke publieksinterventies worden geprogrammeerd in Menen, Herzele, Brussel, Turnhout en
Zutendaal.
Voor de uitwerking van het festival zijn we op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die ons gedreven team
willen versterken. We bieden diverse taken en verantwoordelijkheden 'op maat':
- Opzetten van promotiecampagne via de sociale media (uitbouwen en aandrijven van onze
Facebookpagina, Twitteren, actualiseren van de website met nieuwtjes en weetjes, …);
- Distributie van promomateriaal op de lente- en zomerevenementen in België;
- Ondersteuning in productie en communicatie;
- Begeleiding van artiesten & publiek;
- Meehelpen met opbouw en inrichting van de 5 festivalweekends;
- Meehelpen met de festivalcatering;
- …
Profiel:
Ben je gepassioneerd door kunst en ecologie? Werk je vlot met de computer en surf je makkelijk
doorheen de sociale media? Ben je benieuwd naar het radarwerk achter de schermen van een
kunstenfestival en ga je graag naar culturele evenementen? Dan ben jij dé persoon die we zoeken!
Wij bieden:
- Een dynamische, diverse en inspirerende werkplek, medewerking aan een vernieuwend
kunstproject;
- Contacten met partnerorganisaties en diverse artiesten uit binnen- en buitenland;
- Meedraaien met een fijne groep van medewerkers & vrijwilligers;
- En tijdens het festival: trage wegen, buitenlucht en boeiende ontmoetingen!
- Uren, dagen en taken zijn te bespreken.
Meer info: www.sideways2012.be
Heb je interesse? Stuur een korte motivatie naar andy@sideways2012.be of contacteer ons op 09 331 59 20
Sideway festival is een initiatief van Trage Wegen vzw, Kasteellaan 349A - 9000 Gent. www.tragewegen.be
In samenwerking met:
Verbeke Foundation, Glasbak, Les Ballets C de la B, Arpia, Turnhout 2012, Walking Artists Network, CC De Steiger, Ferme du Parc
Maximilien, Klein EngeLandhoeve, De Lieteberg, Waerbeke, Vormingplus, ‘t Uilekot, Open Doek Filmfestival, JES stadslabo, Arthis,
Strategische Projectenorganisatie Kempen, Samenleveingsopbouw Brussel en tal van andere partners.
Gesteund door:
Vlaamse Overheid, Nationale Loterij, Menen, Herzele, Turnhout, Zutendaal, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, Provincie Limburg, Institut für Auslandsbeziehungen, Romanian Cultural Institute, Istituto Italiano di Cultura,
Instituto Cervantes, Baalse Hei en Narvik Homeparcs.
Mediapartner:
Klara

