
 
 

 

 

Selectiecommissielid met kritische, inclusieve focus 
 

 

Vind je dat culturele evenementen belangrijke doelgroepen missen als het gaat om makers en 

publiek met een niet-Nederlandse achtergrond? Ben je van mening dat onze programma’s 

meer kleur kunnen gebruiken en sta je te popelen om daar zelf vanuit jouw (niet-westerse) 

achtergrond aan bij te dragen? Heb je een eigen kijk op (film)kunst, oog voor bijzondere 

details, vernieuwing en talent? Ben je sociaal geëngageerd, betrokken en kritisch ten opzichte 

van je leefwereld en weet je kunst daarin op waarde te schatten? Zie je een uitdaging in het 

verbreden van ons blikveld en netwerk, het zelfstandig kijken van veel nieuwe korte films op 

zoek naar die ene productie die iedereen moet zien? En ben je in staat om aan collega-

commissieleden je mening te motiveren en samen verschillende argumenten tegen elkaar af te 

wegen om tot een inclusief en spannend filmoverzicht te komen? Dan is Go Short op zoek 

naar jou! 

 

Als commissielid kijk je zelfstandig een deel van de via een call for films verworven filminzendingen. 

Je scout actief mee naar nieuw talent en bijzondere korte films. Voor Go Short komen alle films, 

ongeacht genre, in aanmerking voor competitie mits ze maximaal 30 minuten lang zijn. Je beoordeelt 

de films onder andere op artistieke waarde, auteurschap, maatschappelijke impact, vernieuwing, lef 

en eigenheid en besluit of ze verder gaan in het proces waarin je collega’s meekijken en waarin films 

uitgebreid besproken worden. Go Short organiseert ieder jaar een internationale call for films die open 

is voor alle makers. Daarnaast scouten we naar nieuwe makers en films op internet, tijdens andere 

festivals of presentaties en op academies. Uiteindelijk ontvangen we jaarlijks zo’n 2.800 films 

waarvan we er ‘slechts’ 100 films selecteren voor de verschillende competitieonderdelen die tevens 

een short cut zijn naar grote internationale filmprijzen. In totaal biedt Go Short jaarlijks een platform 

voor ongeveer 350 korte films, VR films, videoclips en installaties. Tijdens het festival medio april 

nemen selectiecommissieleden veelal een rol als moderator, interviewer en inleider.  

 

 

Jouw profiel 

 

Met jouw achtergrond, positie en expertise neem je een belangrijke rol binnen ons team dat nu te 

homogeen is. Jouw opdracht is om ons inzicht te geven in onze blinde vlekken en nieuwe deuren met 

ons te openen naar een duurzame inclusieve programmering. We zoeken iemand die enthousiast 

wordt van veel films kijken, een relevant netwerk heeft en dat wil inzetten. We zoeken een verbinder 

die nieuwsgierig en doortastend is, iemand die kan werken met strakke deadlines en flexibel is op 

piekmomenten. We zoeken bovenal iemand die zin heeft om zich te verdiepen in de korte film en 

talent.  

  

Over Go Short 

 

Go Short is hét platform voor korte film en talent in Nederland. De organisatie is jaarrond actief als 

breed platform voor ontwikkeling, presentatie, distributie en promotie van korte film en talentvolle 

makers. Het jaarlijkse internationale filmfestival in april is het hoogtepunt en omvat naast een 

competitie die kwalificeert voor de Oscars, BAFTA en European Film Awards, een uitgebreide 

randprogrammering voor zowel publiek als internationale filmprofessionals en een 

scholierenprogramma. De 13e editie vindt plaats van 14 tot en met 18 april 2021. Sinds 2019 vindt Go 

Short tevens in Arnhem plaats en organiseert ze de Gelderland Film Pitch. Go Short heeft een unieke 

positie binnen het Nederlandse filmlandschap en is onderdeel van een stevig internationaal netwerk. 



 
 

 

Wij bieden 

 

Een (freelance) opdracht van een nader te bepalen aantal uren (richtlijn +/- 100 uur) over de gehele 

selectieperiode waarin je grotendeels online, zelfstandig samenwerkt met andere 

selectiecommissieleden. Je kijkt en schrijft beknopte beoordelingen in onze online database. Je hebt 

de vrijheid om zelf je tijd in te delen in aanloop naar de verschillende deadlines tussen oktober en 

eind januari. Er zijn 3 of 4 commissiebijeenkomsten waar we samenkomen om films te (her)bekijken, 

te bespreken en van een longlist naar een eindselectie te komen. Het zwaartepunt ligt in de periode 

tussen kerst en eind januari. Vergoeding is afhankelijk van leeftijd en ervaring en passend is voor de 

culturele sector. Het betreft in eerste instantie een opdracht voor de editie 2021. Bij wederzijds 

enthousiasme kan de opdracht vernieuwd worden naar andere edities. Op dit moment zoeken we 

twee nieuwe selectiecommissieleden. Wegens de samenstelling van het huidige team zoeken we 

minimaal een persoon met een cultureel-diverse achtergrond.  

 

Meer informatie en reacties 

 

Startdatum bij voorkeur tweede helft september of of zoveel eerder/later in overleg. Ben je 

geïnteresseerd, reageer dan nu. Voor meer informatie zie www.goshort.nl of neem contact op met 

Mathieu Jansen (coördinator competities) mathieu@goshort.nl of Kirsten Ruber (directeur) via 

kirsten@goshort.nl. Wegens een beperkte bureaucapaciteit vragen we je om je gegevens achter te 

laten via dit formulier en daarnaast je sollicitatie met korte motivatiebrief en CV te sturen naar 

vacatures@goshort.nl o.v.v. ‘’vacature selectiecommissie”.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7zNgwgu3N4BGxROicb-gutif362aRng-mTRIRVjo92OLBpg/viewform?vc=0&c=0&w=1

