
 

 

WORD VRIJWILLIGER BIJ AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL 

 

Van donderdag 29 november 2018 tot en met zondag 20 januari 2019 vindt de zevende 

editie van Amsterdam Light Festival plaats. Tijdens dit jaarlijkse lichtkunstfestival voor jong 

en oud wordt de binnenstad van Amsterdam verlicht door 30 speciaal voor Amsterdam 

gemaakte lichtkunstwerken. 

 

De 53 dagen durende tentoonstelling staat dit jaar in het teken van het thema ‘The Medium 

is the Message’, de beroemde uitspraak van de Canadese wetenschapper Marshall 

McLuhan. De rol van licht in het overbrengen van een boodschap en de stad Amsterdam als 

middel voor het vertellen van bijzondere verhalen staan in deze editie centraal.  

 

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het festival in volle gang en zijn we op zoek naar 

enthousiaste vrijwilligers die ons team willen versterken. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het 

festival en hét visitekaartje richting het publiek. Wil jij er samen met ons een onvergetelijke 

editie van maken en onze hoofdstad laten stralen? Meld je dan aan! 

 

FESTIVAL FUNCTIES 

 

Opbouw | 1 t/m 29 november 2018 

 

Vanaf 1 november beginnen we met de opbouw van het festival en kunnen we je hulp al 

goed gebruiken. Heb je tijd en lijkt het je leuk om het festivalteam te ondersteunen tijdens de 

voorbereidingen? Stuur dan een mail naar vrijwilligers@amsterdamlightfestival.com voor 

meer informatie. 

 

Tijden:   nog in te vullen, voorkeur tussen 11:00 - 14:00 uur 

Functies:  verschillende werkzaamheden zoals runner, ondersteuning bij 

crewcatering en overige productionele taken. 
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Festival | 29 november 2018 t/m 20 januari 2019 

 

Hospitality Team 

Op twee locaties heeft Amsterdam Light Festival dit jaar belangrijke meeting points: Centraal 

Station en de Hoftuin. Het Hospitality Team heet de bezoekers hier welkom en wijst ze op de 

informatiebalie, de kunstwerken en de routes. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de 

bezoeker en dus goed op de hoogte van alle onderdelen van het festival. Welke 

programma’s en routes zijn er? Waar vertrekken de rondvaarten en hoe kom ik aan tickets? 

Maar ook: waar kan ik een plattegrond kopen? Bij jou kan de bezoeker terecht met al deze 

vragen! Lijkt het je leuk om bezoekers te ontvangen en wegwijs te maken? Stap jij makkelijk 

op bezoekers af om ze te helpen en te enthousiasmeren voor al het moois dat er te zien is? 

Meld je dan aan voor het Hospitality Team. 

Merchandise Team 

Amsterdam Light Festival heeft ook dit jaar weer verschillende items die de bezoekers 

kunnen kopen: de plattegrond is het meest gewilde item, maar we verkopen ook een 

kindertekenboek en de bekende Fingerlights. Het Merchandise Team voorziet bezoekers van 

informatie over het festival en verkoopt de merchandise items. Ben jij een goede verkoper 

(bij voorkeur met een beetje ervaring) en vind je het leuk om bezoekers uitleg te geven over 

het festival en de Amsterdam Light Festival producten? Geef dan je voorkeur aan voor het 

Light Merchandise Team! 

 

We hebben dit jaar een vast verkooppunt in de Hoftuin, maar ook een mobiel punt in de vorm 

van een bakfiets! Vind jij het leuk om langs de route te fietsen en vanuit de bakfiets 

merchandise te verkopen en informatie te geven? Geef dit dan aan bij je voorkeur! 

Info Team 

Het Info Team informeert en begeleidt bezoekers bij een aantal kwetsbare en/of ‘interactieve’ 

kunstwerken. Je geeft uitleg over het kunstwerk voor een optimale beleving: Wat wil de 

kunstenaar vertellen met het werk en waarom staat het op deze editie van Amsterdam Light 

Festival? Vind je het leuk om te weten over de kunstwerken en om bezoekers te begeleiden 

in hun ervaring, meld je dan aan voor het Light Info Team! 

  



 

 

Assistent Coordinator 

Dit jaar zijn we op zoek naar vrijwilligers die onze coördinatoren willen ondersteunen tijdens 

het festival. Als Assistent Coördinator assisteer je de coördinator van de avond: je helpt o.a. 

met de opstart, het klaarzetten van de crew maaltijden, de wisseling van de wacht rond het 

avondeten en de afsluiting. Ben jij een enthousiaste duizendpoot, hou je van aanpakken en 

wil je ervaring opdoen in een coördinerende (festival-)functie? Meld je dan nu aan als Light 

Assistent Coördinator! 

 

AANMELDEN 

 

Ben jij?  

 

• Enthousiast en gastvrij 

• Geïnteresseerd in culturele evenementen 

• Bereid om 's avonds, in het weekend en/of op feestdagen te werken 

• In ieder geval 5 avonden beschikbaar tussen 29 november 2018 en 20 januari 2019 

• Bekend in Amsterdam 

 

Wat bieden wij jou? 

 

• Je maakt deel uit van één van de meest toonaangevende lichtfestivals van Europa! 

• Je hebt veel contact met ons festivalpubliek 

• Je werkt samen met veel leuke collega's   

• Je krijgt een inspirerende workshop/briefing over de kunstenaars en hun kunstwerken 

• Je krijgt een geweldige Amsterdam Light Festival goodie bag 

• Je krijgt tijdens iedere shift een heerlijke maaltijd en aan het eind van iedere avond drinken 

we een afsluitend drankje 

• En last but not least: aan het einde van het festival sluiten we gezamenlijk af met een 

gezellige rondvaart door de grachten! 

 

Meld je nu aan via http://www.festivalroosters.nl/app/amsterdamlightfestival/aanmelden/ 

of mail naar vrijwilligers@amsterdamlightfestival.com als je vragen hebt. 
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Na je aanmelding hoor je snel van ons. We verwelkomen je graag in ons team! 

 

Norma Schiphof 

Vrijwilligerscoördinator Amsterdam Light Festival 


