Logistiek medewerker voor Barokorkest gezocht
Vacat urenummer: 14555
Organisat ie: Barokorkest La Sorpresa
Barokorkest la S orpresa zoekt een vrijwilliger voor enkele projecten per jaar. Een project neemt
meestal 2 à 3 dagen in beslag. Een project bestaat uit repetities en uitvoeringen van klassieke
topwerken zoals Mattheüs Passion en Messiah op locaties door het hele land. Z ie ook onze website:
https://www.barokorkestlasorpresa.nl/index.html

Werktijden
Door de week,
In het weekend
in overleg
Per project 2 à 3 dagen, meestal middag en avond. Enkele projecten per jaar

Uitgebreide taakomschrijving
Vervoer orgel naar en van repet it ie/concert locat ie per door ons gehuurde bus
Orkest st oelen opst ellen op basis van door ons aangeleverde plat t egrond
Inspiciënt -t aken bij repet it ies en concert en (aanspreekpunt musici t er plekke voor prakt ische zaken,
bewaking t ijdschema, oplossen logist ieke problemen t er plekke)
Na afloop hulp met afbouwen

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Goede fysieke condit ie
In het bezit van rijbewijs (ook voor het rijden met een kleine bus)
Communicat ief vaardig
Voldoende beheersing van de Engelse t aal (enkele musici spreken geen Nederlands)
Goed en snel bereikbaar via t elefoon, mail, sms, what sapp
Affinit eit met klassieke muziek st rekt t ot aanbeveling

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
U werkt samen met professionele musici en een goed organisat iet eam in een uit st ekende sfeer
U maakt repet it ies en concert en mee met pracht ige klassieke muziek
U ont vangt 2 vrijkaart en per concert
Reiskost en worden vergoed
Wij zorgen voor duidelijke voorbereidende informat ie

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Volwassenen

Sector

Kunst/Kultuur/Toneel/Radio

Activiteit

Evenementen / festivalwerk

Aantal vrijwilligers

1-5

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

11-50

Werkdagen

Door de week, In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst

onbekend

Dagdeel

in overleg

Verzekering

Onbekend

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

ja

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Barokorkest, werkend op projectbasis, met als doel muziek uit de 17e en 18e eeuw op authentieke instrumenten op een
levendige wijze tot klinken te brengen. Het repertoire bestaat vooral uit klassiekers uit de koorwerken zoals Mattheüs Passion
en Messiah. La Sorpresa staat bekend om goede kwaliteit en goede sfeer!

Wijk
Buit en Arnhem

Vacaturenummer
14555

Contactgegevens
Barokorkest La Sorpresa
Hert shoornst raat 18
6813 EJ Arnhem
barokorkest lasorpresa.nl
Remko van der Vegt
+31264453505/0614297008
remko.vandervegt @gmail.com

