
Heb ervaring als videomaker, fotograaf en/of redacteur 
Weet hoe je een camera moet gebruiken of bent een geweldige copywriter 
Kan goed autonoom werken 

Goed met schaar en lijm 
Iemand met oog voor detail 
In staat om vanuit niets iets te creëren  

Tekstredactie/videoredactie/fotograaf
Je weet precies hoe je de sfeer van Go Short vastlegt in foto's, je maakt de beste video's of je
schrijft de beste verhalen. Je hebt goede ogen en oren en gaat graag op in de bezoekers van
het festival. Er is niets dat je niet ziet, je durft en bent nergens bang voor. Je bent
verantwoordelijk voor een onderhoudend, levendig commentaar op het festival en bent
betrokken en gemotiveerd. Hebben we je zojuist beschreven? Meld je dan aan bij de
tekstredactie van het festival! Maak jij de mooiste foto's? Meld je dan aan als fotograaf. Kun jij
film, geluid en tekst monteren tot een geweldige video? Meld je dan aan als video-editor. Als
redactielid beleef je het festival van dichtbij. Je ontwikkelt assertiviteit en creativiteit. Je leert
kansen grijpen voor de beste foto's of video's en schrijft de beste verhalen

Jij: 

Houd er rekening mee dat er een selectie is voor deze functie, na uw inzending. Is fotograferen
of filmen voor jou meer dan een hobby? Vul dan het aanmeldformulier in en stuur je CV,
motivatie en portfolio naar vrijwilligers@goshort.nl. Enige ervaring is vereist. Omdat we een
selectie hanteren, raden we je aan om je ook voor andere functies aan te melden. Het hebben
van een camera is een pré maar niet vereist. 
 
Werktijden: tijdens het festival, meestal in de middag en avond. 

Aankleding  
Go Short kenmerkt zich door een unieke huisstijl die overal in de aankleding van het
festival terugkomt. Hiervoor zoeken we creatievelingen die helpen met de aankleding van het
festivalterrein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fotowanden maken, posters ophangen, ballonnen
opblazen, stickers plakken etc. Lijkt je dit leuk? Dan ben jij dé aanvulling voor dit team! 

Jij bent: 

  
Werktijden: in de week voor het festival en de eerste twee dagen van het festival. De functie
kan/wordt vaak gecombineerd met andere functies tijdens het festival.

MELD JE HIER AAN

https://bit.ly/3IcZvfz

