Ben jij nieuwsgierig, heb je oog voor bijzondere films en talent? Heb je een passie voor
(film)festivals en vind je dat culturele evenementen belangrijke doelgroepen missen als het
gaat om makers, publiek en medewerkers met een andere achtergrond, perspectief of
beperking en sta je te popelen om daar verandering in te brengen? 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 daarbij zelf ook
te blijven leren om zo samen tot een inclusieve, spannende en vernieuwende programmering
te komen? Dan is Go Short op zoek naar jou!

Call for programmeurs, kwartiermakers, curators
Wij zoeken allround programmamakers voor het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van een
scherpe en onderscheidende internationale festivalprogrammering op het gebied van korte film. Het
gaat hierbij om korte film in al haar verschijningsvormen, maar ook om contextprogramma's en
interdisciplinaire- en hybride projecten gericht op verschillende specifieke doelgroepen. Je denkt mee
in het ontwikkelen van een concrete visie op o.a. educatie, inclusie en innovatie en ontwikkelt daarbij
passende programma's. Daarbij verlies je onze missie, waarbinnen een breed divers publiek en jonge
makers met een urgent verhaal vanuit verschillende achtergronden en perspectieven onze primaire
focus hebben, niet uit het oog. Onze programmamakers creëren de optimale omstandigheden om de
programma's tot een hoogtepunt te brengen, het publiek mee te nemen in het unieke aanbod,
filmmakers een uitstekend vertoningsplatform te bieden en gasten een bijzondere, inspirerende
festivalervaring te geven. Ze steken daarnaast graag de handen uit de mouwen tijdens producties,
werken optimaal samen met het team en de vele partners en staan klaar om collega’s te
ondersteunen waar nodig.
Je maakt deel uit van het programmateam onder leiding van het Hoofd Programma en de
Programmacoördinator en werkt nauw samen met de andere afdelingen en de directeur. De
taakgebieden zijn o.a.
• Het verdiepen van bestaande samenwerkingen en het aanjagen van nieuwe verbindingen
van lokaal tot internationaal niveau;
• Het onderhouden van contacten met de verschillende filmfestivals, opleidingen,
broedplaatsen en talentontwikkelingsprogramma’s;
• Het (internationaal) bezoeken van filmfestivals, events en het scouten van talent en films;
• Het zorgdragen voor en bewaken van een goede afstemming en heldere communicatie over
festivalprogramma’s en jaarrond projecten zowel binnen de organisatie als naar buiten toe;
• Het leveren van essentiële bijdragen aan subsidietrajecten en andere vormen van werving
van financiële middelen.
Met jouw achtergrond en expertise neem je een belangrijke rol in binnen ons team. 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 vragen/je bent
• Minimaal HBO werk- & denkniveau;
• Creatief en initiatiefrijk in denken en doen;
• Aantoonbare ervaring in de culturele sector, bij voorkeur als
programmamaker/programmaproducent in een vergelijkbare festivalomgeving of als
kwartiermaker;

•
•
•
•
•
•
•
•

Een visie op (korte) film, talentontwikkeling en op minimaal een van de volgende
deelgebieden vernieuwing, digitale/AV kunst, VR/XR, educatie, publiekswerking,
professionals, impact- of contextprogrammering;
Een sterke connectie met de artistieke missie van Go Short, en urgentie om korte film, nietmainstream verhalen en jong talent een groots podium te bieden;
Resultaatgericht, organisatorisch sterk en communiceert helder
In staat om je eigen ideeën, maar ook die van anderen om te zetten naar concrete plannen
en projecten
Een flexibele houding, en een goede dosis humor en zelfrelativering;
Je denkt niet in een vast takenpakket en zet graag de schouders eronder om van ieder
project een succes te maken en realiseert je wat het betekent om in een kleine organisatie te
werken die een grote dynamiek kent in activiteiten en in team
Je bent (bij voorkeur) woonachtig in de regio of hebt grote bereidheid tot reizen, en hebt liefde
voor Nijmegen;
Je vindt het leuk om in weekenden of avonden festivals of andere events te bezoeken

Go Short streeft naar diversiteit in team, activiteiten, partners en publieksbereik. Het maakt ons niet
uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Iedereen die denkt hier een bijdrage
aan te kunnen leveren nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.
Wij bieden
Een creatieve baan of opdracht met veel mogelijkheden tot co-creatie in internationale context. Een
prettige werkplek in het Festivalhuis in Nijmegen met fijne collega’s van verschillende festivals. Het
betreft een aanstelling of opdracht van een jaar, maar Go Short spreekt nadrukkelijke voorkeur uit
voor mensen die zich voor langere tijd willen verbinden aan de organisatie. We kiezen er bewust voor
deze vacature breed in te steken om op basis van kennismaking met potentiële programmamakers
verdere taakverdeling en specialismes te bepalen. Ditzelfde geldt voor de omvang van de functie en
de salariëring met een bandbreedte van €2.000 tot €3.500 bruto bij een fulltime aanstelling.
Meer informatie en reacties
Reageren kan tot en met 31 augustus. Go Short heeft een kleine backoffice. Daarom vragen we
geïnteresseerden te reageren via ons online sollicitatieformulier én daarnaast een motivatie waarin je
ons vertelt waarom jij past in het geschetste profiel en een beknopt CV te sturen naar
vacatures@goshort.nl o.v.v. Sollicitatie programmamaker. Gesprekken vinden naar verwachting eind
augustus plaats. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Niels Ketelaars
(Hoofd Programma) via niels@goshort.nl of Kirsten Ruber (directeur) via kirsten@goshort.nl.
Vanwege de vakantieperiode kan het iets langer duren dan gebruikelijk voordat je een reactie
ontvangt. Voor meer informatie over Go Short en onze programmering kijk op www.goshort.nl of onze
socials.

Go Short is een kleine en persoonlijke organisatie die graag direct contact heeft met
geïnteresseerden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt dan ook niet op prijs
gesteld.

