
Regentenkamer zoekt gastheer/gastvrouw (vrijwilligersfunctie)

Voor deze vrijwilligersfunctie in de Regentenkamer zijn we op zoek naar een of meer 
personen die voldoen aan onderstaand profiel. In deze functie ben je 
verantwoordelijk voor een goede gang van zaken voor, tijdens en na een voorstelling 
in de Regentenkamer.

We zoeken gezellige vrolijke mensen die van muziek houden, gastvrij en 
representatief zijn, en die enthousiast over Regentenkamer zijn en dat ook kunnen 
overdragen op de artiesten en de gasten. Regentenkamer heeft een wisselend 
programma met jazz, rock, blues, folk, latin en wereldmuziek, theater, kleinkunst en 
meer, en we worden steeds meer een broedplaats voor jong talent in alle 
kunstvormen.

Kenmerken voor deze functie:
•Gastvrij en klantgericht
•Sociale instelling
•Representatief
•Goede (mondelinge) beheersing van Nederlands en Engels 
•Technisch inzicht - kennis PA of Theatertechniek optioneel maar wenselijk

Werkzaamheden:
De werkzaamheden beginnen een uur voor aanvang van de voorstelling en duren tot 
ongeveer een uur na de voorstelling. 
Je opent de Regentenkamer en zorgt dat alles er voor aanvang van het optreden 
perfect bijstaat, je ontvangt de artiesten, zorgt dat zij hun apparatuur/instrumenten 
kunnen uitladen, verzorgt de soundcheck, je ontvangt gasten en na een geslaagde 
avond draag je zorg voor het weer goed achterlaten van de zaal en het afsluiten van 
het pand.
Tijdens de avond kan je ook bijspringen als het druk aan de bar is en je staat altijd 
klaar voor de artiesten en de bezoekers  Kortom, een verantwoordelijke functie!

De functie is voor minimaal twee dagen in de week, planning van de 
werkzaamheden geschied in overleg.
Tijdsbesteding:  ca 16 uur per week.  

Alle medewerkers van Regentenkamer zijn vrijwilliger - er is geen vergoeding, maar 
je mag alle optredens gratis bezoeken en wordt opgenomen in een hecht team.

Voor aanmelden, vragen en/of opmerkingen kun je een mail 
sturen info@regentenkamer.nl Of kom langs om eens kennis te maken.
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