Wie zijn wij?
Internationaal Filmfestival Assen | Vrouw & Film (IFA) vindt in 2019 voor de 39e keer
plaats. Het jaarlijkse festival wordt georganiseerd door een enthousiast en bevlogen team
van professionals (wij!). Tijdens het festival is er naast het filmprogramma een
randprogramma (Contour) vol kunst en muziek dat het festival compleet maakt. Per
september zijn wij op zoek naar een nieuwe collega randprogrammering (jij?).
Wat houdt dit in?
Het randprogrammateam bestaat uit twee personen. Samen ontfermen jullie je over zowel
de programmering als de productie van Contour, het randprogramma van ons festival.
Werkzaamheden en planning:
• september: brainstormfase
• oktober/november/december: contacten leggen en programma vastleggen
• januari/februari: productionele uitvoering
• maart: productionele uitvoering tijdens het festival
Tijdens de voorbereiding ben je een halve dag per week beschikbaar om samen te werken
met je collega en ben je aanwezig bij de vergaderingen die vanaf oktober om de week
plaatsvinden. Uiteraard ben je ook tijdens het festival aanwezig op 8, 9 en 10 maart 2019.
Wie ben jij?
Je hebt affiniteit met film, muziek en andere kunstvormen en hebt daarnaast affiniteit
met feminisme. Je kunt projectmatig en zelfstandig werken. Je kunt goed out of the box
denken en bent niet bang voor een flinke dosis vrijheid. Bovendien blink je uit op het
gebied van planning en organisatie. Je kunt je goed inleven in de interesse van
verschillende doelgroepen en bent woonachtig in een van de noordelijke provincies. Enige
ervaring in festivalproductie en/of festivalprogrammering is een pré, net als het hebben
van een cultureel netwerk in het noorden.
Wat hebben we te bieden?
Je krijgt de kans onderdeel te worden van een ambitieus, leuk en gedreven team
freelancers dat hard werkt aan de verdere professionalisering en uitbreiding van een van
de oudste filmfestivals van Nederland. De vergoeding bespreken we graag in een gesprek.
Ben je geïnteresseerd? Stuur een mailtje met je motivatie en CV vóór 24 augustus naar
info@filmfestivalassen.nl.

