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Voor de nieuwe voorstelling <naam> zoekt Theater Over & Weer een groot aantal vrijwilligers die 

mee willen helpen tijdens de voorstellingsdagen in juni. Wij zoeken mannen en vrouwen met twee 

rechterhanden voor decors en kostuums, maar ook gidsen, locatiebegeleiders en ambassadeurs 

voor ons promotieteam. Wil je ook een rol spelen? Hieronder een korte toelichting op je 

werkzaamheden als gids & locatiebegeleider.  

 

De voorstelling  

De muziektheatervoorstelling speelt zich af op verschillende locaties aan weerszijden van de Waal. 

Het publiek reist onder begeleiding van gidsen van locatie naar locatie en steekt onderweg de Waal 

over met de pont. Het publiek bekijkt op elke locatie een scène van ca. 15 minuten. 

 

Het publiek kan kiezen uit twee startlocaties: het Dijkmagazijn (Beuningen) of het Witte Kerkje (Slijk-

Ewijk). Het publiek kiest de startlocatie al bij het kopen van kaartjes (via internet). Na de voorstelling 

wordt iedereen weer teruggebracht naar de startlocatie. 

 

De startlocaties zijn een uur voor de voorstelling open. Er is koffie en thee. Na afloop van de 

voorstelling is er een meet & greet tussen spelers en publiek. 

  

Speeldata  

Donderdag 13 juni 2019, 19.00- 22.00 uur  Donderdag 20 juni 2019, 19.00- 22.00 uur 

Vrijdag 14 juni 2019, 19.00- 22.00 uur   Vrijdag 21 juni 2019, 19.00- 22.00 uur 

Zaterdag 15 juni 2019, 19.00- 22.00 uur  Zaterdag 22 jun 2019, 19.00- 22.00 uur 

 



Taken en typen vrijwilligers 

In de vrijwilligersorganisatie zijn er twee taken ofwel ‘hoofdrollen’: die van gids en van locatiebege-

leider. Je taak wisselt per avond. De ene avond ga je als gids rond met het publiek, de andere avond 

heb je een vaste standplaats als begeleider op een van de locaties. 

 

Gidsen 

De gidsen begeleiden het publiek van locatie naar locatie. We werken met twee gidsen per groep. De 

ene gids gaat voorop om de groep de weg te wijzen. De andere gids sluit achter aan om de groep bij 

elkaar te houden. De groepsgrootte is maximaal 60 mensen.  

Locatiebegeleiders 

Locatiebegeleiders begeleiden het publiek op de locaties naar hun zitplaatsen. Je neemt op de locatie 

tijdelijk de taak van de gids over en je werkt daarbij nauw samen met de cast. 

 

Elke vrijwilliger helpt daarnaast elke avond bij de ontvangst. Er zijn drie verschillende taken: 

(1) De kassa: innemen van de kaartjes, contante verkoop en indeling in groepen; 

(2) De ontvangst, welkom heten van het publiek en parkeerplekken aanwijzen; of 

(3) De servicebalie, voor speciale vragen en wensen. 

 

Deze neventaak wisselt per dag. Waar je bent ingedeeld kun je t.z.t. terugvinden op het rooster.  

 

Werktijden 

Gidsen beginnen om 18:00 uur, dat is een uur voor aanvang van de voorstelling. 

Locatiebegeleiders beginnen om 18:45 uur, dat is een kwartier voor aanvang van de voorstelling. 

De doorlooptijd van de voorstelling is ongeveer twee en een half uur (einde tussen 21.30 en 22.00 

uur). 

Beschikbaarheid  

Op het inschrijfformulier kun je je beschikbaarheid opgeven (minimaal drie van de zes 

voorstellingsdagen). Wij gaan daarmee aan het plannen en doen je een voorstel dat voldoet aan je 

opgave. Wanneer er tussentijds een wijziging in je beschikbaarheid komt, laat het ons dan weten, 

dan passen wij de planning aan. 

Instructies 

Via de mail sturen we je tijdig  instructies toe, het rooster en een routekaartje. Bestudeer deze goed.  

 

Instructiemiddag 

Op zaterdag 8 juni houden wij een instructiemiddag waarop wij het programma aan je toelichten. De 

bijeenkomst start om 11:00 uur in het Dijkmagazijn (Dijk 41, 6641 LA Beuningen). Wie van de 

overkant komt, kan met de pont van Slijk-Ewijk naar Beuningen. 

 

11:00 uur  Toelichting en ruimte voor vragen 

12:00 uur  Verkenningstocht. We lopen langs de twee speellocaties aan de kant van Beuningen, 

 nemen de pont naar de overkant en lopen daar langs de twee speellocaties aan de 

 kant van Slijk-Ewijk. 

13:00 uur  Einde. Wie daarna weer terug moet naar Beuningen, neemt de pont terug naar 

 Beuningen. 

 


