
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Stage Animatie 

Stage Animatie staat in voor het onthaal en de begeleiding van de randanimatie tijdens het festival. Je 

assisteert de animatie-groepen en artiesten bij de voorbereiding, je begeleidt hen tijdens hun voorstellingen 

op het plein en zorgt hierbij voor de veiligheid, je voorziet hen van water en je verwijst hen door bij vragen 

of problemen. Tijdens de voorstellingen op het plein blijf je onopvallend aanwezig.  Het programma ligt op 

voorhand vast en is tamelijk strikt. Je groepsverantwoordelijke houdt je op de hoogte en maakt duidelijke 

afspraken.  

 

ATTITUDE 

 

• Je houdt van randactiviteiten op een festival; 

• Je bent sociaal, maar ook kordaat en assertief; 

• Je blijft rustig als het druk wordt; 

• Je blijft ten allen tijde vriendelijk en beleefd; 

• Je bent stipt en weet anderen tot stiptheid aan te manen maar met de nodige soepelheid en 

flexibiliteit;  

• Je bent bereid om veel kilometers af te leggen gedurende het festival. 

• Je kan je professioneel gedragen in de omgeving van artiesten.  
 

 

TAAKOMSCHRIJVING 

 

Een stage animator houdt met volgende zaken rekening: 

• Elke dag voor de middag vergaderen we voor de taakverdeling van die dag: je krijgt een duidelijk 

dagschema met de groepen die je begeleid, hoeveel keer je ze begeleid en waarheen je ze begeleid. 

• Je zorgt dat je steeds op de afgesproken plaats en tijdstippen aanwezig bent. 

• Je verzorgt je artiesten, staat klaar als ze iets nodig hebben of verwijst hen door naar de 

ploegleider. 

• Je gaat mee met de artiesten (ofwel alleen, ofwel met twee) en houdt een oogje in het zeil, d.w.z. 

dat je de artiesten en hun materiaal waar nodig beschermt tegen mogelijks 

opdringerige  festivalgangers en dat je de artiesten zelf de weg toont op het terrein en ondertussen 

de tijd in het oog houdt.  

• Je kan last minute een afgesproken plan wijzigen als je bijvoorbeeld in het geluid van een andere 

groep dreigt te lopen. 

 
 

PERIODEN & SHIFTEN 

 

• Er zijn geen shifts in deze ploeg. Je bent steeds stand-by tussen 12u en einde randanimatie. In die 

periode zal je verschillende animatiegroepen en individuen begeleiden op het terrein en naar 

bepaalde punten waar gespeeld of opgetreden wordt. Ondertussen voorzie je de animatiestands 

waar mensen ter plaatse blijven geregeld van fris water.  

IPS & VERANTWOORDELIJKE 



 

TIPS & VERANTWOORDELIJKE 

 

• Goeie schoenen, want er wordt nogal wat afgewandeld. GSM steeds bij de hand voor als je 

opgeroepen wordt.  

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

Medewerkersecretariaat. (aan overkant ingang festivalterrein). 

• Ploegleiders Stage-animatie: Dirk Allaert (dallae850@gmail.com) en Yvan Houtteman 

(yvan.houtteman@hogent.be)  

 

Bedankt voor je inzet! 
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