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Meteorenweg 280, Amsterdam
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Friekens Tuinfeest is op zoek naar vrijwilligers!
Duurzaam festival voor jong en oud
Op 1 juni vieren we ons eerste Unplugged Craftbeer-Festival op het stadslandbouwterrein
van NoordOogst! (https://noordoogst.org/). Dit is niet het zoveelste bierfestival; naast
ambachtelijk bier, staan duurzaamheid, kleinschaligheid en gemoedelijkheid centraal. Het is
een speciaalbierfestival vol groene ideeen, voor jong en oud!
Zelf is de Friekens Brouwerij gevestigd op het terrein van NoordOogst en deelt dezelfde
waarden: duurzaam, groen & lokaal produceren en genieten!
We gaan ons festival dus een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk mee geven, kortom,
unplugged: Friekens Tuinfeest wordt aangedreven door zonne- en windenergie en
spierkracht!
Hoe moet je je dat voorstellen?
Alle lokale ondernemers op NoordOogst werken lokaal en met oog voor duurzaamheid.
Tijdens dit festival zal dat niet anders zijn! We gaan werkelijk unplugged met de
stroomvoorziening: Solar trailers voorzien in de benodigde energie voor lokale foodstores,
verlichting en koelinstallaties.

Maar we hebben meer energie nodig, namelijk die van enthousiaste
vrijwilligers!
In de weken voor 1juni: Flyeren
- We zoeken vrijwilligers die meerdere dagen voor publiciteit willen zorgen dmv flyering. Laat
van je horen als je ons wilt helpen met het uitdelen van folders op lokaties in Amsterdam
Noord.
Op 30&31 mei: Opbouw festival
- Het festival moet natuurlijk opgebouwd worden. Daarvoor kunnen we alle extra hulp
gebruiken! Denk aan het opbouwen van de bar, de feesttent en het podium. Ook kunnen we
hulp gebruiken bij het maken en bouwen van de houten bewegwijzering en de drie
afvalpunten waar bezoekers afval kunnen sorteren.
Leuk als je helpt opbouwen!
Beschikbare shifts/Opbouw tijden:
1. 9:00 – 15:00 uur
2. 13:00 – 19:00 uur
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Op 1juni: Festival dag
- Op de festival dag zelf kunnen we een hoop extra hulp gebruiken bij:
Entree:
Bij de entree worden de bezoekers verwelkomd. Ze krijgen een glas en een festival
plattegrond. Bovendien wordt er gecheckt hoeveel mensen in en uit lopen. Hebben mensen
vragen, ben jij er om ze te beantwoorden.
Poorten:
Ivm veiligheid moeten de ingangen en nooduitgangen alltijd bezet zijn. Er is 1 ingang die ook
als nooduitgang dienst doet. Daarnaast is er een 2e nooduitgang die bemand dient te
worden.
Draaimolen:
Je raadt het niet; de draaimolen is ook unplugged! Deze werkt op spierkracht. We zoeken
hiervoor vooral motiverende mensen die de molen af en toe een slinger geven om zo ouders
en anderen te motiveren te blijven draaien. Zo hebben de kinderen een hoop plezier! Je
hoeft dus niet continu te blijven draaien.
EHBO
Heb je een BHV certificaat? Dan kun je ons ook helpen onze EHBO hulpverlener van het
Oranje Kruis te ondersteunen! Je helpt dan met het assisteren van onze EHBO-er en het
verhelpen van kleine verwondingen of wanneer mensen onwel worden. Bij noodsituaties
word er altijd een ambulance gebeld.
Parkeren
Aan de voorkant van het festivalterrein is een grote parkeerplaats. Hier worden de auto's en
fietsen geparkeerd, en in geval van een ongeval, ook de brandweer of ambulance.
Bovendien, deze dag heeft de sportclub naast het festivalterrein competities te spelen. Een
hoop verkeer dat in goede banen geleidt dient te worden dus! Kortweg zijn de taken:
Communiceren over efficient parkeren voor auto's en fietsen, communiceren naar sporters en surporters - dat het festival gaande is. De sportclubs zijn op de hoogte van het festival.
Schoonhouden terrein
We willen een groen festival zijn, en daarvoor willen het terrein graag netjes houden. We
verwachten dat bezoekers netjes zijn en bewust van hun eigen afval. Maar wanneer mensen
iets slordig zijn, is het fijn als hier mensen naar omkijken. Er zullen twee afvalpunten op het
terrein aanwezig zijn, en een backstage. Je verzamelt vergeten afval en helpt mensen de
goede afvalbakken te vinden, dit zal waarschijnlijk niet lastig zijn.
Toiletten
Op het terrein zijn zes Eco-toiletten en twee plaskruizen. Ze bevinden zich onder een afdak.
Beter dan doorsnee festivals, houden we onze toiletten graag schoon en verzorgd voor onze
gasten. Jouw taak is het onderhouden van een zekere hygiene standaard op de toiletlocatie.
Bovendien zorg je ervoor dat er overal toiletpapier en zeep aanwezig is.
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Backstage:
Er is een backstage gedeelte voor al onze artiesten. Hier kunnen we hulp gebruiken
wanneer zij zich 'inchecken', dat zij zich welkom voelen, maar denk ook aan hulp bij
kostuums, of andere hulp noodzakelijk voor hun act of optreden.
De shifts voor al bovenstaande zijn:
1. 13:30 – 17:00 uur
2. 17:00 – 20:30 uur
3. 20:30 – 24:00 uur

Wil je meehelpen als vrijwilliger?
Leuk als je mee wilt helpen! Doe je mee, dan voorzien we jou in:
- Gratis entree voor het Friekens Tuinfeest
- Een festival glas
- Crew catering (alleen vegetarisch)
- 5 munten (1munt = 1 euro)
- Backstage drankjes
Wij vragen van jou:
Dat we je kunnen vertrouwen in je taak en dat je op tijd bent voor je shift. Je kunt kiezen
voor 1 of meer shifts per dag. Wanneer je een shift extra neemt, stijgt het aantal munten dat
je krijgt, met 5 munten.
Bovendien kun je ons meerdere keuzes geven wat je graag wilt doen. Dan kunnen we kijken
waar we je het beste kunnen gebruiken. Geef dan aan in je bericht welke taken je leuk lijken,
hoeveel je er wilt doen, en in welke volgorde je ze het leukst lijken (1, 2, 3)

Contact:
Als het je leuk lijkt om vrijwilliger te worden voor Friekens Tuinfeest; stuur dan een email
naar info@friekens.nl met de volgende informatie;
- Je volledige naam
- de dag dat je wil vrijwilligen
- de shift(s)
- de taak die je leuk lijkt
- je telefoonnummer
- En wanneer je wilt: iets vertellen over je achtergrond.
Samen gaan we er een mooi en gemoedelijk festival van maken!

