Vrijwilliger Werkgroep Film
Veluvine, is hét culturele centrum van Nunspeet en omstreken. Iedereen voelt zich thuis bij Veluvine voor het maken van mooie herinneringen en unieke ontmoetingen. Veluvine biedt een
boeiend cultureel aanbod voor Nunspeet en omstreken. Van theater, film en kunstexposities tot
een veelvoud aan cultureel-, sociaal- en maatschappelijke bijeenkomsten.
Vrijwilligers spelen bij Veluvine een prominente rol. O.a. bij de ontvangst van bezoekers en artiesten, kaartverkoop en -controle, administratie, theater- en filmtechniek en de organisatie van
evenementen en publiciteit. Daarnaast leveren vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan de programmering van ons theater, filmhuis en exposities!
Werkgroep Film
Ben je een filmliefhebber en heb je oog voor filmpareltjes? Of geeft het je een kick om het publiek te laten genieten van films met een zo scherp mogelijk beeld en helder geluid? Dan is een
functie bij de werkgroep Film misschien wat voor jou! Op dit moment zijn we op zoek naar vrijwilligers die onderstaande taken willen oppakken:
•

Gastheer/-vrouw Werkgroep Film met affiniteit voor programmering
Op de filmavonden ben je het visitekaartje van Veluvine en je denkt mee over de inhoud
van de filmprogrammering. Je verricht hiervoor ook administratieve werkzaamheden.

•

Vrijwilliger Werkgroep Film met affiniteit voor techniek
Tijdens filmavonden start je de films op en je denkt mee over mogelijkheden tot verbetering van beeld & geluid zodat de films altijd perfect worden afgespeeld.

Wat verwachten we van je?
Je houdt van films en je wilt dit graag met anderen delen. Je vindt het leuk om klantgericht en
vriendelijk mensen te woord te staan en welkom te heten. Je neemt vier keer per jaar actief deel
aan het overleg van de Werkgroep Film. Als coördinator en gastheer/vrouw ben je minimaal een
keer per maand aanwezig als gastheer/-vrouw op een filmavond (vrijdagen). Op de avond ben jij
het visitekaartje van Veluvine en ontvang je onze bezoekers. Het zou mooi zijn als je ook bereid
bent de film vooraf kort in te leiden, maar dat is geen ‘must’. De vrijwilliger met affiniteit voor
techniek verzorgt achter de schermen het instarten van de film (minimaal 2 keer per maand) en
overlegt op regelmatige basis met onze huistechnicus over technische innovatie.
Waar ga je aan het werk en wanneer?
Veluvine, Nunspeet
Werktijden: Een tot twee keer per maand op vrijdagavond tussen 19.00 en 23:00 uur.
Overleg werkgroep filmhuis: vier keer per jaar neem je actief deel aan het overleg
Krijg je begeleiding? Ja
Ben je verzekerd? Ja
Ontvang je een onkostenvergoeding? Nee, maar tijdens je werkzaamheden kijk je gratis naar de
film en je mag tevens een keer per seizoen met max. twee personen naar een theater- of filmvoorstelling naar keuze.
Iets voor jou? Neem contact met ons op!
receptie@veluvinenunspeet.nl
0341-442000

