
 

 
 
 
 
 
 
 
Spots op West?  
Spots op West is het jaarlijkse locatietheaterfestival van OPENDOEK in het West-Vlaamse Heuvelland 
met uitstekend theater op ongewone locaties en met veel sfeer en gezelligheid. Het gaat door van 7 
tot 10 juli 2022 in Westouter. Jaarlijks kunnen we op heel wat vrijwilligers rekenen voor, tijdens en 
na het festival.  
 

Jouw profiel 
Hou jij van theater, muziek of festivals én steek jij graag de handen uit de mouwen? Ben je een 
handige harry en schrik je niet terug voor (soms wat zwaarder) fysiek werk? Wil je op een leuke 
manier en in een tof team ervaring en kennis opdoen in eventtechniek? Dan zoeken we jou!  
Na de inspanning volgt natuurlijk ook ontspanning. Pik verschillende theatervoorstellingen mee, 
geniet van een hapje en een drankje op het gezellige terras of ga de dansvloer op in de spiegeltent. 
 

Taakomschrijving 
 Op- en afbouwen van verschillenden eventtenten: spiegeltent, backstage tent ... 
 mee helpen bij het inrichten van het theaterplein op het DOP (het festivalhart): verlichting, 

speelvloeren … 
 Plaatsen van tribunes op de verschillende speellocaties. 
 mee helpen bij het plaatsen (en eventueel) bedienen van audiovisueel apparatuur op de 

verschillende speellocaties. 
 
De coördinator van de opbouwploeg stuurt je aan en staat in contact met de festivalcoördinatoren. 
Jullie ploeg krijgt een bestelwagen ter beschikking. Het is een pluspunt als je een rijbewijs B hebt! 

 
Wanneer ? 
Van maandag 4 juli tot en met maandag 11 juli 2022 van ’s ochtends tot ’s avonds. Kan je niet de 
ganse periode? Kom dan bij voorkeur minstens 3 opeenvolgende dagen.  

 
Aanbod 

 Vrijwilligersvergoeding (36,84 euro per dag) 
 Overnachtingsplaats in vakantiewoning De Piepauw (vlak bij het DOP, het hart van het 

festival) (voorzien vanaf zondagavond 3 juli tot dinsdag 12 juli) 
 Ontbijt, lunch en avondmaal (voorzien vanaf zondagavond 3 juli tot dinsdagochtend 12 juli) 
 Gratis koffie, thee, water, frisdranken en tussendoortjes in de backstagetent. Enkele 

drankkaarten die je kan gebruiken bij de bar in de spiegeltent.  
 Festivalpas (waarmee je voorstellingen kan bekijken op momenten dat je niet aan het werk 

bent) 

MEDEWERKER OPBOUWPLOEG 



 

 Divers takenpakket 
 Vrijwilligerscontract en -verzekering 
 T-shirt  
 Fijne werksfeer 
 Vrijwilligersbbq op maandagavond 11 juli in Vakantiehoeve Rodeberg als afsluiter van het 

festival.  
 

Interesse en/of vragen? 
Bel of mail naar:  
Hannelore Vandezande of Frank Verdru – coördinatie Spots op West  
spotsopwest@opendoek.be  
+32 474 60 63 91 (Hannelore) | +32 476 30 80 28 (Frank)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


