
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Artiestenformaliteiten - Artiestenonthaal 

 

Je bent bezeten door muziek, niet verlegen en spreekt vloeiend Nederlands en Engels.  

(kennis van het  Frans is een pluspunt).  

Je bent communicatief, vriendelijk en hebt geen problemen met een hoge stress-factor.  

Je bent een kei in het zoeken naar oplossingen, flexibel en je kent het festival als je binnenzak.  

Je zorgt ervoor dat Bands, Artiesten en hun Crews zich meteen thuis voelen bij Festival Dranouter. 

 

ATTITUDE 

 

• Je bent assertief, sociaal en communicatief; 

• Je kan het hoofd koelhouden tijdens stress-momenten; 

• Je denkt oplossingsgericht; 

• Je gedraagt je professioneel tegenover de Artiesten en hun Crews; 

• Je bent het klankbord van het Festival voor Tourmanagers en Stagemanagers. 
 

TAAKOMSCHRIJVING 

 

Wie instaat voor het onthaal van de Artiesten en hun Crews houdt met volgende zaken rekening: 

 

• Onthaal van alle Artiesten en hun volledige Crews – van fanfares & steltlopers tot bands 

geprogrammeerd op de grotere podia. 

• Artiesten en Crew voorzien van de nodige polsbandjes, backstagepassen, maaltijdbonnen en 

drankbonnen. 

• Artiesten en Crew de juiste informatie geven in verband met laden/lossen en correct parkeren. 

• Backliner (leverancier die zorgt voor de gevraagde muziekinstrumenten) en eventueel een 

Pianostemmer melden zich ook aan bij het Artiestenonthaal. Deze personen ook juist informeren 

inzake laden/lossen en correct parkeren. 

• Bij aankomst van de Artiesten en Crew nauw samenwerken met de Backstagemedewerkers, 

betreffende het toewijzen van de juiste loges etc. 

• Bij aankomst van de Artiesten en Crew de stagemanagers verwittigen van de verschillende podia. 

• Tijdens kalme momenten kunnen er steeds zaken klaargemaakt worden voor de volgende dag 

(juiste backstagepassen en parkeerpassen klaarleggen, checken of er nog genoeg polsbandjes in 

stock zijn, gastenlijsten opvolgen en aanpassen etc.). De kalme momenten zijn moeilijk te 

voorspellen, dus breng gerust een boek of laptop mee. 
 

 

PERIODEN & SHIFTEN 

 

• Het Artiestenonthaal is open van donderdagnamiddag tot en met zondagnacht; tussen 8u30 en 0u00. 

• De timing, praktische invulling van de shift en de shiftverdelingen gebeuren door je ploegleider. 
  



 

TIPS & VERANTWOORDELIJKE 

 

• Bij problemen kan je altijd terecht bij de ploegleider, daarna bij je clusterleider en bij het 

Medewerkersecretariaat. (aan overkant ingang festivalterrein). 

• Ploegleider Artiestenformaliteiten: Zoë Delhaye – zoe@festivaldranouter.be  

 

Bedankt voor je inzet! 


