WEGWIJS ALS VRIJWILLIGER
Al sinds 2010 kan het Copacobana Festival dankbaar rekenen op de
steun van heelwat enthousiaste vrijwilligers die allerlei taken op zich
nemen.
Hieronder vind je meer informatie over de taken waarbij we jouw
hulp kunnen gebruiken.
PRAKTISCH
•

•
•

•

Als vrijwilliger ben je tenminste 16 jaar oud op het moment dat het festival
doorgaat. Bij je inschrijving vragen we je voor welke opdrachten we op jou
mogen rekenen.
Hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden, maar het kan zijn dat je
ook andere taken toegewezen krijgt.
Om een sterk team te kunnen bouwen, houdt elk engagement minstens 2
shifts van 2 uur in.
Alle vrijwilligers worden begeleid door één of meer verantwoordelijken.
Verantwoordelijken nemen deel aan informatiemomenten om de planning en
het verloop van het festival in goede banen te leiden.
Draai je al even mee als vrijwilliger en wil je extra engagement opnemen?
Meld je aan als verantwoordelijke via jochen@anamma.be.
Als vrijwilliger ben je verzekerd voor arbeidsongevallen tijdens je shift en
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schadegevallen aan derden.

WAT KRIJG JE TERUG?
•
•
•
•

Toegang tot de Copacobana vrijwilligershoek met catering, opbergruimte en
een gezellige lounge om je even terug te trekken.
Jouw vrijwilligers-only Copacobana T-shirt.
Drankbonnetjes per gewerkt uur.
Een uitnodiging voor het legendarisch bedankingsfeest achteraf.

TAKEN
Opbouw en afbraak
Een week voor het festival wordt er begonnen met de opbouw. En ook nog tot
5 dagen na het festival zijn er vrijwilligers bezig met de afbraak. Dit houdt in:
het plaatsen van hekken, het bouwen van tenten en kramen en het inkleden van
het terrein. We vinden het ﬁjn als je alle dagen beschikbaar bent, maar ook als je
maar enkele dagen kan helpen, ben je welkom.
Bar
Aan de bar heb je direct contact met de festivalbezoekers, maar je kan ook de
frigo’s aanvullen achteraan. Voor een shift aan de bar moet je een beetje kunnen
hoofdrekenen en ben je best stressbestendig tijdens drukke momenten. Vooraf
krijg je instructies, zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt. Met
vragen kan je terecht bij de barverantwoordelijke.
Kassa
Het team aan de kassa verkoopt bonnetjes aan de bezoekers. Alle drank en
eten wordt met deze bonnetjes betaald. Meehelpen aan de kassa wil zeggen
dat je goed kan hoofdrekenen, verantwoordelijk en stressbestendig bent en
ook voldoende sociale vaardigheden hebt om vriendelijk en vlot met onze
bezoekers om te gaan. Ondertussen laat je je in de watten leggen door de
kassaverantwoordelijke.
Backstage
Backstage meewerken wil zeggen dat je onze artiesten verwent. Je zorgt ervoor
dat ze het naar hun zin hebben en niet verloren lopen tussen kleedkamer en
podium. Je kan je plan trekken in verschillende talen en stuurt hen probleemloos
richting catering bij honger of dorst.
Greenteam
Een verbeterd afvalbeleid moet ervoor zorgen dat sfeer en duurzaamheid
vlekkeloos samen gaan. Dit team helpt de bezoekers bij het sorteren, leegt
vuilnisbakken, ruimt tafels af en houdt het terrein proper. Ook backstage kan je
aan de slag. Wie het milieu een warm hart toedraagt, zet zich met plezier in om
het festival groener en properder te maken.
Catering
Een groot deel van onze inkomsten komt uit het verkopen van eten en drank.
De catering op het terrein organiseren we dus grotendeels helemaal zelf. Een
stevige uitdaging, waarbij jij naar hartenlust taart, pannenkoeken, ijsjes, pizza’s,
hamburgers en andere snacks verkoopt aan de bezoekers. Als vrijwilliger bij
catering ben je vriendelijk, kan je een beetje hoofdrekenen en natuurlijk is
netheid vanzelfsprekend.
Allround medewerker theater en randanimatie
De allround medewerkers verwelkomen en ondersteunen publiek en makers.
Publiek met informatie over faciliteiten, aanvangstijden, andere voorstellingen;
makers door ze te assisteren bij mogelijke werkzaamheden. Publieksbegeleiders
zijn communicatief, enthousiast, zelfstandig en ﬂexibel, initiatiefrijk, nauwkeurig
en vooral erg vriendelijk. Ook hebben ze afﬁniteit met kunst & cultuur.
Andere
Ook voor promotie, grime, techniek, ... kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken.
Laat ons weten waar jij bij kan helpen door een mailtje te sturen naar
jochen@anamma.be.

