
FUNCTIES ZATERDAGAVOND WINTERTUINFESTIVAL 

24 november 2018 in Doornroosje 

 
Gids backstageprogramma 
Dit jaar zijn er verschillende programma’s op speciale locaties in Doornroosje 
geprogrammeerd: in de kleedkamers en in de loadingdock. Omdat deze locaties niet zomaar 
toegankelijk zijn voor publiek, zoeken we vriendelijke en enthousiaste gidsen die groepen 
bezoekers willen begeleiden naar de ruimte.   
 
Waarom wil je dit doen? 
Je staat in direct contact met onze bezoekers en hebt daarmee een centrale rol binnen het 
festival. Bovendien krijg je veel van het festival mee, omdat je de backstageprogramma’s kan 
bijwonen. Daarnaast ben je ook op tijd klaar, waardoor je op tijd op de afterparty kan zijn! 
 
Tijden 
Deze dienst duurt van 19:30 tot 23:00 uur. 
 
Boekwinkel 
Op het festival is er natuurlijk een boekwinkel te vinden van Wintertuin. We verkopen hier 
onze eigen boekent. De boekwinkel is een drukke, gezellige plek waar de hele avond lang 
mensen komen buurten. Als je stressbestendig bent, het leuk vindt om te kletsen en 
nieuwsgierig bent naar onze boeken is dit dé plek voor jou!  
 
Tijden 
De dienst duurt van 19:30 tot 00:30 uur. 
 
Gastheer/-vrouw artiestenfoyer – VOL! 
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. Dus vind je het leuk om mensen te ontvangen en te helpen en heb je oog 
voor dié details die de ruimte gezellig houden? Meld je dan aan! Horeca-ervaring is een pré 
voor deze functie. 
 
Tijden 
Deze dienst duurt van 18:00 tot 01:00 uur. 
 
Ticketcontrole 
Als controleur van toegangstickets verwelkom je onze bezoekers bij de ingang. Je scant 
tickets, verwijst hen verder en beantwoordt eventuele vragen. Met deze functie sta je 
middenin het festival.  
 
Tijden 
Deze dienst duurt van 19:30 tot 23:30 uur. 
 
Bouwploeg 
Om Doornroosje om te toveren tot prachtige festivallocatie, hebben we stevige sjouwers én 
creatievelingen nodig. Voor zowel het sjouwen van de grote spullen als het aanbrengen van 
de kleine details kunnen we de nodige helpende handjes gebruiken. Bijkomend voordeel: 
omdat je dienst voorafgaand aan het programma is, heb je alle tijd om het programma bij te 
wonen! 
 
Tijden 
In de middag (tijden in overleg). 
 



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. 
Decor moet opgeruimd worden, spullen worden verzameld en de bus uiteindelijk uitgeladen. 
Voorafgaand aan je dienst ben je uiteraard van harte welkom om het programma te 
bezoeken. 
 
Tijden 
Deze dienst duurt van  23:00 tot 03:00 uur. Deze functie is inclusief vergoeding. 
 
Verspreider 
Geen tijd om tijdens het festival te helpen, maar wil je ons wel ondersteunen? Dat kan altijd! 
We willen in de weken voor het festival zichtbaar zijn op alle plekken waar mensen komen: 
restaurants, cafés, theaters, et cetera. Er moeten daarom regelmatig posters, boekenleggers 
en overige PR-materialen worden verspreid. Laat het ons weten als je een rondje wil lopen!  
 
Voor deze functie is er een kleine vergoeding beschikbaar. 
 
Tijden 
In overleg. Eén verspreidingsronde duurt ongeveer 90 minuten. 
 


