Vacature operator (techniek)
(circa 2- 4 uur per week)
Filmhuis Oldenzaal bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die al vanaf 1988 films
vertoont. Aanvankelijk in buurthuizen en vanaf 1997 in professionele zalen. Eerst in bioscoop
Luxor, na de sluiting van de bioscoop in Stadstheater De Bond. Het Filmhuis vertoont op
dinsdag- en woensdagavond arthouse-films en de betere bioscoopfilms. Vier keer per seizoen
is er een familiefilm in de schoolvakanties.
Filmhuis Oldenzaal zoekt een operator (techniek).
Wat houdt de functie in?
1. Wekelijkse voorbereiding van de filmvoorstellingen, inhoudend het binnenhalen van trailers,
films en sleutels via de filmkluis naar onze eigen server, het monteren/samenstellen van leaders,
trailers, hoofdfilm, de bepaling pauzemoment en het proefdraaien.
2. Samenstellen van de pauzevoorstelling inhoudend dia-vertoning, muziek en filmfragmenten.
3. Het voorbereiden en uitvoeren van de feitelijke filmvoorstelling, inclusief doek, zaallicht, geluid
en projectie. Na afloop worden de voorzieningen weer opgeruimd voor volgend theatergebruik.
4. Alle werkzaamheden vinden plaats met/in eigen Filmhuis Oldenzaal apparatuur en beheer,
echter wel in de context van Stadstheater De Bond, qua zaallicht, gedeelde geluidsapparatuur,
planning e.d.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om zich in te zetten voor
bovenstaande activiteiten. Je hebt plezier in techniek en theater, en natuurlijk hou je ook van
film. Je vindt cultuur en film belangrijk voor de gemeenschap in Oldenzaal en je past in de
informele sfeer van de werkgroep. Je kunt goed samenwerken en natuurlijk ook zelfstandig. Je
kunt terugvallen op een flink aantal andere vrijwilligers. Een inwerkprogramma is
vanzelfsprekend een onderdeel bij aanvang.

Wat bieden wij?
• Een gezellige club film enthousiastelingen binnen en buiten Filmhuis Oldenzaal
• Jaarlijks een medewerkers uitje
• ANBI-verklaring over gemaakte uren als gift t.b.v. de belastingaangifte
• Een onkostenvergoeding op basis van gemaakte kosten
Belangstelling?
Geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan via het aanmeldingsformulier op de website.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rob Hoftijzer,
rob@filmhuisoldenzaal.nl of 06-44685828 of met Jouke Gietema, jouke@filmhuisoldenzaal.nl
of 06-53805012.

