VACATURE

Stagehand vrijwilliger
Als Stagehand ondersteun je lokale technici en
externe crewleden in de popzaal, het café en de
Walvis.

•

Wat jij gaat doen als Stagehand

•

•
•
•
•
•
•

Op- en afbouwen van podium en decor, in- en
uitladen van apparatuur in popzaal en café.
Assisteren externe crew in popzaal en café.
Uitvoeren van change overs in popzaal, café en
Walvis.
Controleren staat van apparatuur, waaronder
backline.
Audio-visuele ondersteuning Walvis-producties.
Deelname aan het ontruimingsteam.

Voor jou als technici staan er in het café
en de Walvis staan een aantal uitdagende
verantwoordelijkheden voor je klaar:
Licht
• Uitvoeren van het lichtplan.
• Programmeren van de lichttafel.
• Problemen oplossen die zich tijdens de productie
voordoen.
• Contactpersoon en aanspreekpunt voor externe
lichttechnici.
• Verantwoordelijk voor lichtapparatuur.
Geluid
• Bedienen geluidstafels / Front-of House café
producties.
• Uitvoeren van stageplan.
• Zorgen voor aantrekkelijk geluidsniveau voor
zowel artiest als publiek.

•

•

Problemen oplossen die zich tijdens de
productie voordoen.
Contactpersoon en aanspreekpunt voor externe
geluidstechnici.
Verantwoordelijk voor handhaving geluidsnorm
van 103dB(A).
Verantwoordelijk voor geluidsapparatuur.

Wie ben jij?
Je hebt technisch inzicht en goede contactuele
eigenschappen. Ook steek jij graag je handen uit
de mouwen en pak jij uitdagingen aan. Je bent
bereid om nieuwe dingen te leren en denkt graag
in oplossingen. Je bent beschikbaar in de avonden/
het weekend, en bovenal houd je van natuurlijk van
muziek!

Dit zijn wij en bieden we jou als vrijwilliger
Met een aanbod aan kunsteducatie, een goed
gevulde film- en concertagenda én een koelkast
vol speciaalbier is GIGANT dé culturele hangout van
Apeldoorn. We bieden je een plek in het gezellige
techniekteam van GIGANT waar je veel gaat leren
als Stagehand. Je hoeft nog geen ervaring in het
vak te hebben, zolang je open staat om te leren. Als
vrijwilliger krijg je gratis toegang tot bijna al onze
filmvertoningen, concerten, clubnachten en andere
voorstellingen. Én je ontvangt 20% korting op alle
consumpties in ons café!

Waar wacht je nog op? Schrijf je in voor
deze vrijwilligersfunctie! Stuur een mail naar
personeelszaken@gigant.nl.

