Jeugd en Muziek Brussel – Nieuwland 198, 1000 Brussel – info@jeugdenmuziekbrussel.be

Gezocht: aanstormend filmtalent!
(VRIJWILLIGER - M/V/X) – Jeugd en Muziek Brussel vzw
Contactpersoon: Tom Packet
Locatie: Brussels hoofdstedelijk gewest
Type: occasioneel
Jeugd en Muziek Brussel ontwikkelt en realiseert educatieve projecten waarbij muziek centraal staat.
We verbinden artiesten met zo veel mogelijk kinderen en jongeren en creëren daarbij kansen die
bijdragen tot de muzikale, sociale en algemene ontplooiing van de Brusselse jeugd.
Om ons klein en dynamisch team te ondersteunen zijn wij op zoek naar een filmmaker die op vrijwillige
en occasionele basis wil komen filmen tijdens onze ateliers en concerten.
Profiel:
 Je bent student in een audiovisuele opleiding of hebt reeds wat ervaring met het registreren
en filmen van evenementen of concerten;
 Je bent een echte digital native: sociale media hebben voor jou geen geheimen;
 Je hebt oog voor detail, werkt graag in team en kan goed omgaan met mensen;
 Je experimenteert graag met het vastleggen van beelden;
 Je hebt een interesse voor muziek en cultuur in de bredere zin.
Aanbod:





We verspreiden je filmpjes op onze online & offline communicatiekanalen met vermelding
van je naam en gegevens;
Een toffe kans om mee te draaien achter de schermen van diverse creatieve en muzikale
projecten, bij en met verschillende culturele partners in het Brusselse (bv. BOZAR,
verschillende gemeenschapscentra, het Belgian National Orchestra, etc.);
Een forfaitaire vrijwilligersvergoeding (of meerdere vergoedingen afhankelijk van de lengte
van het evenement/concert/atelier);

Wanneer:


Je bent beschikbaar om te fotograferen op:
o 1 maart 2019 in BOZAR om 13:00 voor Musica Maestro
o 11 maart 2019 in BOZAR om 11:00 voor SING!
o 26 april 2019 in BOZAR om 10:30 voor Balkan Bazaar
o Op verschillende momenten in mei en begin juni voor concerten van Muziek in Klas

Interesse?
Stuur zo snel mogelijk een mail met korte motivatie (en eventueel een selectie van je werk) naar
tom@jeugdenmuziekbrussel.be.

