Vacature: Festival Producent Wonderfeel
Wonderfeel is een driedaags buitenfestival voor (klassieke) muziek met de ongedwongen sfeer van een
popfestival. De zeven Wonderfeelpodia liggen op loopafstand van elkaar in de prachtige natuur van ‘sGraveland (naast Hilversum). Ze bieden voor elk wat wils: van barok tot minimal, van hoog romantisch tot
lijntjes naar jazz, wereld- en popmuziek. Je luistert naar topmusici – nieuwkomers en oude rotten –
ontspannen zittend op de bankjes, liggend op zitzakken of op het gras. Ook op het programma: dans, poëzie,
literatuur, muziekdocs, natuurwandelingen, yoga en diverse kinderactiviteiten. Ook de foodtrucks hebben een
breed aanbod: van pizza en bier tot bouillabaisse en rosé. De pers over Wonderfeel: NRC: ‘Wonderfeel is
uniek in de wereld’, De Telegraaf: ‘Een festival om van te houden’, De Volkskrant: ‘Wonderfeel is een
sprookje’. Sfeer proeven? https://bit.ly/2Dymp2S
Voor de organisatie van Wonderfeel zijn we op zoek naar een Festival Producent. Het gaat om een functie
van gemiddeld 2 dagen per week, beginnend in januari en met het zwaartepunt in mei, juni en juli.
Wonderfeel vindt in 2019 plaats op 19, 20 en 21 juli.
Functie-inhoud:
De Festival Producent heeft de verantwoordelijkheid voor alle productionele zaken rondom het festival
Wonderfeel en legt verantwoording af aan de directie van Wonderfeel.
Woorden die bij je passen zijn: enthousiast, creatief, grondig, humoristisch, communicatief, goede
onderhandelaar, diplomatiek en sensitief.
Werkzaamheden zijn o.a.:
- het maken en beheren van het tijdspad en de planning rondom de productie van Wonderfeel 2019
- het beheren van het productiebudget
- het plannen en voorzitten van productievergaderingen
- aansturen van de technische productie (extern) en de programmaproducenten (intern)
- coördineren en aansturen van (ingehuurde) medewerkers (cashflow, licht & geluid, horeca, crewcatering,
accreditatie & ticketing, deco, vrijwilligerscoördinator)
- coördineren productiewerkzaamheden t.b.v. partners (radio, tv) en Vips
Functie-eisen:
De Festival Producent
- heeft relevante ervaring als festivalproducent (bij voorkeur buitenfestivals)
- is sociaal vaardig in het onderhouden van contacten met stakeholders, waaronder leveranciers, partners
en media en heeft bij voorkeur een voor Wonderfeel relevant netwerk
- is een initiatiefrijke producent met een pro-actieve, flexibele, stressbestendige mentaliteit
- heeft een goede beheersing van het Engels
- is beschikbaar vanaf januari t/m 25 juli 2019
Wonderfeel biedt:
- een functie van gemiddeld 2 dagen per week op ZZP-basis in de periode januari t/m juli 2019 (met onze
wens tot verlenging)
- een prettige werksfeer in een flexibel team, bestaande uit de tweekoppige directie,
programmaproducenten, communicatie- en ticketingmedewerkers, stagiair(s) en 200 vrijwilligers
- een marktconform salaris (culturele sector)
- kantoor in Hilversum
Interesse?
Lever vóór 5 december 2018 een CV en motivatiebrief in via vacature@wonderfeel.nl. Je kunt je per mail
richten aan Tamar Brüggemann en/of Georges Mutsaerts, directie Wonderfeel. De gesprekken vinden plaats
op 11 of 13 december.

