
 

 

Vacature coördinator voor het Twente Short festival van de korte film 
(circa 4 uur per week) 
 

Het Twente Short Filmfestival is als festival oorspronkelijk klein opgezet in 2017. Het is 
ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Filmhuis Oldenzaal en de Oldenzaalse Video- 
en Filmclub. In de afgelopen jaren is het festival uitgegroeid tot een gemoedelijk festival met 
een belangrijke bovenregionale betekenis en deelnemers uit het hele land. Het Twente Short 
Filmfestival is een activiteit van de stichting Filmhuis Oldenzaal.  
 
Het genre “korte film” kenmerkt zich als volwaardige film, ongeveer 10 minuten, die een 
compleet verhaal vertelt. Een korte film kan een registratie zijn van de werkelijkheid, maar ook 
fictie, kunst of experiment. Verrassende verbeelding, boeiende actie, onthullende 
getuigenissen, humorvolle voorlichting, bijzondere portretten. Geproduceerd door filmmakers 
die kiezen voor een persoonlijke stijl en een eigenzinnige visie op de inhoud. 
 
In verband met de groei en ambitie van het festival zoekt het Filmhuis Oldenzaal een 
coördinator voor de werkgroep Twente Short.  
  
Wat houdt de functie in? 
Twente Short coördinator en zijn/haar taken en verantwoordelijkheden. 
 

1. Coördineren van activiteiten van het Twente Short Filmfestival. 
2. Bijwonen van vergaderingen van de werkgroep Twente Short. 
3. Contact onderhouden met (potentiële) inzenders van filmproducties.   
4. Suggesties doen ten aanzien van publiciteit en pers.  
5. Assisteren bij werkzaamheden op de dag van het festival.   
6. Overleg met derden zoals Stadstheater de Bond, de gemeente Oldenzaal het bestuur 

van het Filmhuis Oldenzaal. 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om zich in te zetten voor 
bovenstaande activiteiten. Je hebt plezier in het organiseren en natuurlijk hou je van film. Je 
past in de informele sfeer van de werkgroep. Je kunt goed samenwerken en werkt ook 
zelfstandig. Je kunt terugvallen op een flink aantal andere vrijwilligers.  
 
Wat bieden wij? 

• Een gezellige club film-enthousiastelingen  

• 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 Liesbeth Dales, 

liesbeth@filmhuisoldenzaal.nl of 06 - 36482874.  
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