Ook deze herfstvakantie barst Cinekid weer los in LUX. Negen dagen lang staan de
mooiste, spannendste en nieuwste kinderfilms op het programma. Door de pandemie
die de wereld over suist, zal Cinekid Festival dit jaar in een iets andere vorm
plaatsvinden. Maar niet getreurd: nog steeds zetten we een fantastische beleving van
het festival neer voor de jonge bezoekers. En daarvoor hebben we jouw hulp nodig!
Om Cinekid dit jaar weer tot een succes te maken zoeken wij een:

VRIJWILLIGER CINEKID ON TOUR 2020
TAKEN
Als vrijwilliger help je mee met het opbouwen en uitvoeren van de activiteiten tijdens Cinekid. Er
is voor kinderen van alles te beleven op het gebied van film, media en games. Ze kunnen
bijvoorbeeld een Kids-Only workshop GreenScreen of VR volgen, livestreams volgen in de filmzaal
of zelf aan de slag met een inloopworkshop. Een beschrijving van alle activiteiten is binnenkort te
vinden op onze website.
Je begeleidt en stimuleert de kinderen bij de activiteiten. Je geeft uitleg, bedient (eenvoudige)
apparatuur, ondersteunt tijdens workshops en bezorgt de kinderen een geweldige dag!
Cinekid vindt plaats tussen zaterdag 17 en vrijdag 23 oktober. Een dienst duurt gemiddeld van
9.00 uur tot 17.00 uur. Het kan echter voorkomen dat je dienst later begint en/of eindigt.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?
•
•
•
•

Ervaring met werken op een festival (voor op je CV);
Per dag dat je je inzet een vrijkaartje voor een film naar keuze in LUX;
Een gezellige dag met veel vrijwilligers en een leuke doelgroep om mee te werken;
Natuurlijk zorgen wij voor de lunch!

Ervaring of een relevante opleiding is geen vereiste (wel een voorkeur), affiniteit met de doelgroep
en enthousiasme wel.
CONTACT
Heb jij zin om mee te helpen tijdens het Cinekid Festival? Stuur dan zo snel mogelijk een mailtje
naar Linde Schut (lschut@lux-nijmegen.nl) en dan nemen we contact met je op. Ook als je weinig
tijd hebt of geen hele dagen mee kunt helpen horen we graag van je!

