Informatie over de verschillende
vrijwilligersfuncties
Kassamedewerker
Als kassamedewerker verkoop je tickets (zowel in festivalhart TivoliVredenburg als op
locatie) en zorg je ervoor dat de bezoeker voorzien wordt van de juiste informatie. Ben je
secuur en houd je rust ondanks dat er een rij staat? Dan is werken achter de kassa zeker
wat voor jou!
Locatiemanager
Het festival vindt plaats op verschillende plekken in de stad en als locatiemanager ben jij
verantwoordelijk voor je eigen locatie. Je bent het aanspreekpunt voor zowel bezoekers als
artiesten. Het is belangrijk dat je overzicht houd, je gastvrij opstelt en met groot
enthousiasme te werk gaat. Houd je van aanpakken en wil je een waardevolle ervaring op
doen (voor bijvoorbeeld je cv), dan is dit dé functie voor jou!
Publieksbegeleider
Als publieksbegeleider sta je in direct contact met de bezoekers van het festival. Je ontvangt
het publiek, controleert toegangsbewijzen en houd zicht op de sfeer en de publieksstromen.
Ben je gastvrij en vind je het leuk om mensen wegwijs te maken in het programma &
bijzondere locaties en maak je graag een praatje? Dan zit je precies op je plaats als
publieksbegeleider.

Host Muziekhuis*
In het Muziekhuis leggen musici de laatste hand aan hun stukken voordat ze deze ten
gehore brengen aan het publiek tijdens het festival. Als Host Muziekhuis zorg je ervoor dat
het de musici aan niets ontbreekt zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen concentreren. Je
zorgt voor een warm ontvangst, speelt gemakkelijk in op vragen en bewaard de rust in het
Muziekhuis. Dé plek waar je veel in direct contact met de muzikanten van morgen in contact
staat.
*Alleen als Host Muziekhuis werk je zowel tijdens de Academy week voorafgaand aan het
festival (29 aug t/m 3 sep) als tijdens het festival (4 t/m 9 sep).
Begeleider voorstellingen & geluidsinstallaties Het Huis Utrecht**
Het Huis komt in het teken te staan van bijzondere geluidsinstallaties en bijzondere
optredens die alle zintuigen aanspreken. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden
en als begeleider verwelkom je het publiek, controleer je op entreebewijzen en houd je de
publieksstromen in de gaten. Word je nieuwsgierig van interdisciplinaire kunst en deel je
graag ervaringen? Dan is dit dé functie voor jou!

**Als begeleider van het huis werk je de hele vrijdag (6 sep) of zaterdag (7 sep) en ben je
verzekerd van lunch & diner. Werk je twee dagen in Het Huis dan hoef je geen derde dienst
te werken.
Runner
Als runner wordt je direct aangestuurd door zowel het productieteam als marketingteam en
zorg je ervoor dat iedere festivallocatie voorzien is van de juiste (promotie)materialen. Denk
hierbij aan het vervoeren van techniek, flyers & posters, lunchpakketten en gereedschap. Je
bent veel onderweg, manoeuvreert moeiteloos door de stad en zorgt ervoor dat het festival
optimaal kan functioneren. Ben je graag onderweg, ken je de stad goed en maak je graag
mensen gelukkig door op het goede moment de juiste spullen af te leveren? Dan ben je hier
op je plek!
Flexwerker
Voorafgaand en tijdens het festival komen er altijd genoeg last minute-klusjes bij. Dit kan
variëren van het rondbrengen van lunchpakketjes, het ophalen van een musicus op het
centraal station tot het meehelpen in de bouw en het invallen voor een zieke vrijwilliger. Een
afwisselende functie waarbij je op veel verschillende plekken van het festival aan het werk
zult gaan. Ben je flexibel, houd je van afwisseling en vind je het leuk om Gaudeamus in de
hele breedte te leren kennen dan is Flexwerker zeker wat voor jou!

