Lân fan taal zoekt:

vrijwillige gastheren/-vrouwen voor Obe!
tot 1 december 2018
Lân fan taal viert taal in al haar facetten!
Het kán je niet ontgaan zijn dat Leeuwarden-Fryslân in 2018 culturele hoofdstad van
Europa is. Lân fan taal is als langstdurende project een belangrijk onderdeel van het
hoofdprogramma. Tot 1 december 2018 vieren wij in een heuse ‘vrijstaat’ taal in al haar
facetten.
Lân fan taal is misschien nog wel het beste te omschrijven als een doorlopend
taalfestival. Een jaar lang activiteiten, bijzondere kunstobjecten in de buitenruimte en
videokunst op de Oldehove. Een blik op onze website geeft een goed overzicht van wat
er in 2018 allemaal staat te gebeuren.
Ons festivalhart is Obe, het nieuwe taalpaviljoen op het Oldehoofsterkerkhof. In Obe
komt een talige kunstinstallatie van de Britse kunstenaar Tim Etchells en een bijzondere
pixelwand waarop 6720 van de meer dan 7000 talen ter wereld een plek krijgen.
Daarnaast is Obe het bezoekerscentrum van Lân fan taal. Hier zullen vele inwoners,
dagjesmensen en (buitenlandse) toeristen komen die op zoek zijn naar informatie over
Lân fan taal en LF2018.
De functie
Als gastvrouw/heer ben je een van de gezichten van Lân fan taal. Een of meerdere
dagdelen per week heet je in Obe onze bezoekers welkom en voorzie je ze van
informatie over Obe, over Lân fan taal (LFT) en LF2018. Je vertelt over de activiteiten en
geeft specifieke tips op basis van de aangegeven interesses. Jouw verhaal wordt
uiteraard ondersteund door de aanwezige informatie in digitale en gedrukte vorm. Je
werkt in een pool van vrijwilligers onder coördinatie van Tresoar en hebt verder contact
met de (deels ook vrijwillige) collega’s van LF2018 en LFT-partners zoals Afûk en
Historisch Centrum Leeuwarden. Het werk is staand/lopend en grotendeels
plaatsgebonden/binnen.

Openingstijden en shifts OBE:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Openingstijden
10.00-18.00 uur
10.00-18.00 uur
10.00-18.00 uur
10.00-21.00 uur

Shift 1
09.45(*)-14.00 uur
09.45(*)-14.00 uur
09.45(*)-14.00 uur
09.45(*)-14.00 uur

Shift 2
14.00-18.15(*) uur
14.00-18.15(*) uur
14.00-18.15(*) uur
14.00-18.00 uur

Vrijdag

10.00-21.00 uur

09.45(*)-14.00 uur

14.00-18.00 uur

Zaterdag
Zondag

10.00-21.00 uur
10.00-21.00 uur

09.45(*)-14.00 uur
09.45(*)-14.00 uur

14.00-18.15(*) uur
14.00-18.15(*) uur

Shift 3

18.00-21.15(*)
uur
18.00-21.15(*)
uur

(*) opstart- cq afsluittijd

De vraag
• Je bent minimaal 1 dagdeel/shift per week beschikbaar en bent mogelijk bij
piekperiodes extra inzetbaar (periode afhankelijk van vakanties etc.);
• Je bent bereid om weekend- en avonddiensten per toerbeurt in te vullen;
• Je bent communicatief en sociaal vaardig;
• Je bent meertalig (Engels is een pré) en verstaat/beheerst de Friese taal;
• Indien je over een EHBO/BHV-diploma beschikt, dan is dat een pré.
Het aanbod
Als vrijwilliger bij Obe/Lân fan taal ervaar je actief en van nabij het unieke culturele jaar
2018. Je wordt vooraf goed geïnformeerd/geschoold over het aanbod van LFT en
LF2018. Door het jaar heen worden verschillende vrijwilligersactiviteiten georganiseerd
en wordt je uitgenodigd voor premières en lanceringen. Daarnaast ontvang je een
reiskostenvergoeding als je buiten Leeuwarden woont.
Interesse?
Super! Indien je meer wilt weten of je meteen wilt aanmelden als vrijwilliger, kun je
contact opnemen met Barbara van Rijn, per email planningobe@tresoar.nl
Voor meer informatie over Lân fan taal kijk op www.lanfantaal.nl.

