Hoe beleef jij als vrijwilliger de Cultuurmarkt?
Voor de Cultuurmarkt zijn we altijd op zoek naar extra krachten om de organisatie in goede banen
te leiden. Zo’n groot evenement kan immers niet plaatsvinden zonder jou.
Jouw enthousiasme voor cultuur krijgt hier als vrijwilliger een plek en je ontmoet er gelijkgezinden.
Samen maken we er een bruisende dag.
Welke rol je kan spelen op de Cultuurmarkt, lees onderaan. Dit zijn de voornaamste taken.

Host bezoekers
Jij verwelkomt de bezoekers en maakt hen wegwijs
door het aanbod. Je helpt hen bij andere
mogelijke vragen.
Aan het infopunt deel je de programmakrant van
de Cultuurmarkt uit.

Host standhouders infomarkt
Op alle pleinen helpen hosts de opbouw in
goede banen te leiden. Je verwelkomt de
standhouders en wijst hun plaats en het
gevraagde materiaal aan.

Opstart
Als opstarter is het jouw verantwoordelijkheid om de standhouders te verwelkomen en hun plaats
aan te duiden. De standhouders hebben vooraf alle informatie ontvangen. Op het plan zie je hun
standplaats en op de lijst het door hen aangevraagde materiaal. Bestelde tafels en stoelen kunnen
bij jou aan het infopunt afgehaald worden. Je kijkt toe dat dit correct verloopt, zodat iedereen
krijgt wat hij aangevraagd heeft.

Parking
Als parkingassistent sta je mee in voor het vlotte en correcte verloop in en aan de parking. Bij
aankomst van een wagen op de parking check je of deze op de lijst staat.

Medewerker artiestenfoyer
Jouw taak bestaat erin de hongerigen te spijzen in AMUZ. Aan het buffet eten serveren, alles bijvullen,
tafels afruimen …

Host Artiesten
Jij onthaalt de artiesten en de presentator op je
locatie en zorgt voor een fijne omkadering. Je
houdt het programmaschema nauwgezet in het
oog, vraagt indien nodig shuttleservice aan en
zorgt ervoor dat de backstage op orde blijft.

Besturen shuttles
De shuttles vervoeren de artiesten met hun
instrumenten tussen de parkings, de podia en de
artiestenfoyer. Als shuttlebestuurder haal je
artiesten op en vervoer je hen naar de gewenste
locatie.
De shuttlecoördinator geeft je via de walkietalkie
door waar je welke artiesten zal ophalen.

Opbouw & afbraak
Jij zet mee de signalisatiepalen aan alle
infostands op: panelen op de palen vijzen,
palen rechtzetten, vastmaken en colsonbandjes
afknippen.
Bij de afbraak van de infomarkt verwijder je de
signalisatiepalen, zorg je dat al het materiaal
op de juiste plek verzameld wordt en dat de
pleinen ordelijk achtergelaten worden.
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