VRIJWILLIGERS DE GARAGE SEIZOEN 2018-2019
Beste leerlingen, muziekfanaten, concertbezoekers, …
Best moeilijk hoor, een juiste aanspreektitel formuleren voor alle mensen die betrokken zijn bij ons
Muziekcentrum vzw! Onze organisatie is intussen veel meer geworden dan louter een plaats waar
muziekles gevolgd kan worden.
Een gevolg daarvan is dat we jullie hulp heel goed kunnen gebruiken om alles te kunnen blijven
organiseren.
Daarom durven we volgende oproep lanceren:
Heb jij zin en tijd om je op te geven als vrijwilliger voor één of enkele evenementen per seizoen?
Wie zoeken we?
•

Barmedewerkers
Voor onze concertavonden ‘Groot Onderhoud’. Je hoeft geen pinten te kunnen tappen, alles
wordt in glazen/flesjes geserveerd. We ontvangen gemiddeld 70 bezoekers. Belangrijk is dat
we vooral tijdens de momenten voor het concert en na het concert deze bezoekers een
drankje kunnen aanbieden. Tijdens het concert sluit de bar.
Je bent om 19.15 uur aanwezig en rond middernacht kan je de bar sluiten. Het sluitingsuur
hangt af van hoelang de laatste bezoekers blijven hangen, maar je bent niet verplicht om het
laat te laten uitlopen. Twee vrijwilligers per concertavond is ideaal.
Wat krijg je terug:
-Je wordt beschouwd als een gewaardeerd lid van ons team. Je wordt uitgenodigd op alle
bijeenkomsten en bedankingsfeestjes voor vrijwilligers en lesgevers.
-Je bent verzekerd tijdens de concertavond alsook voor ongevallen op weg naar- en van De
Garage.
-Je hoeft uiteraard geen entreegeld voor het concert te betalen.
-Je kan genieten van de catering die we voor de artiesten organiseren, maar dan kom je wel
al vroeger (18 uur) naar De Garage. Je kan gratis drinken tijdens de avond.
Voor onze jamsessies, leerlingenconcerten of andere bijzondere gelegenheden
-Onze jamsessies worden georganiseerd op vrijdagavond.
Je bent om 19.30 uur aanwezig en er wordt afgesloten rond middernacht.
Het aantal bezoekers en deelnemers aan de jamsessies is meestal een kleinere groep
mensen. Eén vrijwilliger volstaat.
-Je geniet van dezelfde voordelen als tijdens de concertavonden maar er wordt geen catering
voorzien.

•

Kok(s) voor onze concertavonden ‘Groot Onderhoud’
Je bereidt een lekkere maar eenvoudige maaltijd (streekgerecht) voor de artiesten, het
barpersoneel, technieker, coördinator en jezelf (7-tal mensen). Er wordt een budget vrij te
besteden ter beschikking gesteld. De maaltijd wordt rond 18 uur aangeboden.
Wat krijg je terug:
-Je wordt beschouwd als een gewaardeerd lid van ons team. Je wordt uitgenodigd op alle
bijeenkomsten en bedankingsfeestjes voor vrijwilligers en lesgevers.
-Je bent verzekerd tijdens de concertavond alsook voor ongevallen op weg naar- en van De
Garage.

-Je hoeft uiteraard geen entreegeld voor het concert te betalen en je krijgt gratis
consumpties.
-Je eet samen met (bekende) artiesten.
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Welke datums liggen voorlopig al vast voor dit seizoen?
Donderdag 25 oktober –Mauro & Holvoet-Hanssen
Woensdag 28 november – Compagnie Cecilia sidekick poject Marinus
Donderdag 29 november – Compagnie Cecilia Sidekick project Marinus
Vrijdag 7 december – Jamsessie #2
Donderdag 20 december – Tiny Legs Tim
Donderdag 24 januari – Zsa Zsa Zsu
Vrijdag 8 februari – Jamsessie #3
Donderdag 28 februari – Karen Willems
Donderdag 28 maart – Rony Verbiest Trio
Vrijdag 5 april – Jamsessie #4
Ons laten weten dat je geïnteresseerd bent
Stuur ons eenvoudig een mail terug indien je je als vrijwilliger wil opgeven, ook als je nog geen
concrete datum wil/kan bevestigen. Als je al van één of meerdere data zeker bent, geef die
datum of data al door.
info@muziekcentrum.org

