Vil du være med å arrangere Trøndelags triveligste gratisfestival?

Ladehammerfestivalen søker riggansvarlig

Ladehammerfestivalen er en todagers musikkfestival som har blitt arrangert årlig på Ladehammeren i
Trondheim siden 2010. Dagtid lørdag inviterer vi til barne- og familiedag på «Barnehammern».
Festivalen er gratis og åpen for alle. Alt arbeid blir gjort på dugnad, og overskuddet doneres til veldedig
arbeid. I 2018 samarbeider vi med Sjiraffen Kultursenter. Dato for festivalen er 8. og 9. juni.

Vi søker etter deg som vil ta vervet som riggansvarlig i 2018
Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl, ikke minst en festival! Uten vårt fantastiske riggecrew ville ikke
artistene hatt en scene å spille på, gjestene ha et kjøkken å kjøpe mat fra, og de frivillige ha et
krypinn når kvelden blir sen og kald. Men også et riggecrew trenger en plan og en klar ledelse.
Det er her du kommer inn! Din oppgave er å til enhver tid vite hva som må gjøres, og hvordan
det gjøres. Og ikke minst kunne formidle dette klart og tydelig. Det sier seg selv at du må vite
opp og ned på en hammer, men du må også være flink til å se de frivillige og motivere dem til å
holde koken når dagene blir lange. Som riggansvarlig vil du jobbe tett med praktisk ansvarlig,
logistikkansvarlig og den øvrige festivalledelsen. Uten riggansvarlig, ingen festival!

Ladehammerfestivalen er gratis og åpen for alle. Festivalen er arrangert utelukkende på dugnad. Overskuddet
fra festivalen doneres hvert år til et veldedig formål. I 2018 samarbeider vi med Sjiraffen kultursenter

Praktisk informasjon
ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
Du er utadvendt, strukturert og praktisk anlagt. Du kommuniserer godt både på norsk og engelsk, er
tydelig og flink til å motivere. Gjennomføringsevne er avgjørende i dette vervet, da fristen er kort og
oppgavene mange.
ARBEIDSMENGDE
Estimert arbeidsmengde for 2018 er rundt 40 timer for planlegging og gjennomføring av riggarbeidet.
Mesteparten av arbeidet vil foregå i dagene før og søndag etter festivalen, der du vil lede et team av
frivillige riggere. Men det er også viktig at du deltar i planleggingen og gjør et godt forarbeid.
ARBEIDSOPPGAVER
Før festivalen:
•
•
•

Utarbeide riggeplan sammen med praktisk ansvarlig og festivalledelsen
Befaring på festivalområdet
Kontakt med frivillige riggere

Under festivalen:
•
•

Lede de frivillige under opprigg i forkant av festivalen (onsdag – fredag)
Lede de frivillige under nedrigg søndag etter festivalen

Etter festivalen:
•

Evaluering av praktisk/riggarbeid

LØNN / GODTGJØRING
Alle verv i Ladehammerfestivalen er frivillig, arbeidet honoreres ikke

Ønsker du å bli en del av Ladehammerfestivalen?
Ta kontakt med leder for Ladehammerfestivalen, Simon Lie, på simon@ladehammerfestivalen.no
for spørsmål eller melde interesse for vervet.
Kandidater for vervet vurderes fortløpende.

Dersom du ønsker å delta som vanlig frivillig, kan du melde deg opp på våre nettsider:
http://www.ladehammerfestivalen.no/frivillig-registrering

Ladehammerfestivalen er gratis og åpen for alle. Festivalen er arrangert utelukkende på dugnad. Overskuddet
fra festivalen doneres hvert år til et veldedig formål. I 2018 samarbeider vi med Sjiraffen kultursenter

