Productieassistent
Er is een aantal taken en zaken waar je je gedurende het festivalweekend mee bezig houdt. Omdat
een redder in nood en een brandjesblusser voornamelijk inzetbaar is voor onvoorziene zaken is het
lastig om álle taken van de productieassistenten te omschrijven. Maar de taken die we helder hebben
splitsen we voor je uit zodat je een beeld hebt van de functie.
Er nemen 24 horecazaken deel aan het Café Theater Festival 2022. In elke zaak staat een
artiest/groep, en deze speelt gedurende het weekend tussen de 8 en 10 keer. Bij elke locatie is een
vrijwilliger, een locatiemanager, ingedeeld. Jij bent als productieassistent inzetbaar als vliegende keep
en staat dus niet – zoals de locatiemanager – op een vaste plek.

Brandjes Blussen En Locatiemanagers Assisteren
Brandjes blussen on the spot, denk aan het bezoeken van een voorstelling moet om te kijken of daar
alles op rolletjes verloopt, of dat je snel naar een locatie moet fietsen om een blauwe loper te
repareren, wellicht vervang je een locatiemanager wanneer hij/zij ziek is, wip je even langs een
voorstelling om publiek te tellen, of haal je bij een van de horecazaken de stembiljetten en publiek
donaties op als de locatiemanager hier geen tijd voor heeft.

Helpen Op- En Afbouw
Als productieassistent is een deel van je takenpakket het helpen met de op- en afbouw van het
festival. Samen met je collega’s leg je de blauwe lopers voor de deuren van de locaties en plaats je de
blauwe lampen om de gevels uit te lichten. Op de zondag haal je met datzelfde team alle aankleding
ook weer op.

Stemmen En Geld Tellen
Tussen al het op- en afbouwen en het heen- en weer fietsen door zal je je voornamelijk bevinden op
het CTF-kantoor om stemmen en geld te tellen. Het kantoor is het hart van het festival waar het hele
weekend organisatieleden en andere vrijwilligers in- en uitlopen en allerlei zaken geregeld worden.
Het kantoor wordt gerund door twee kantoormanagers die alles in goede banen leiden.

Voorstellingen Bezoeken
Tussen de werkzaamheden door is er ruim voldoende tijd om voorstellingen te bezoeken. Jullie zijn
ook de oren en ogen van ons festival en we ondervangen graag jullie bevindingen over het verloop
van het weekend.

