Beste lieve toekomstige vrijwilliger,
Voor onze nieuwe zomervoorstelling ‘EX’ op Stadsboerderij Almere op Stadslandgoed De
Kemphaan zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de spoelkeuken en de
bediening, die er samen met ons voor willen zorgen dat het publiek een fantastische en
onbezorgde avond beleefd.
Wanneer spelen we?
We spelen van 15 juni tot 24 juli.
Op woensdag t/m zaterdag begint de voorstelling om 20:30.
Op zondag spelen we een matinee die begint om 15:00.
Ook als je op slechts één van de dagen beschikbaar bent, zou je ons enorm helpen.
Wie zoeken we?
Wij zoeken vrijwilligers die op de dagen van de avondvoorstelling met diner aanwezig
kunnen zijn van 17:00 tot 23:00. (Tijden onder voorbehoud.)
Enige ervaring in de horeca en/of spoelkeuken is een pré.
De taken in de spoelkeuken zijn:
• Zorgdragen voor het schoonmaken en opruimen van het servies
• Kleine schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren in en rondom de keuken
• Helpen met breek en opbouw van het restaurant i.v.m. boerenmarkt
De taken in de bediening zijn:
• Helpen bij de tafels indekken
• Uitserveren van de maaltijden
• Afruimen van de tafels
• Opruimen van het restaurant voor aanvang van de voorstelling
• Helpen met breek en opbouw van het restaurant i.v.m. boerenmarkt
Wil je alleen komen helpen in de bediening of alleen in de spoelkeuken werken, ook dan ben
je van harte welkom!
Wat bieden we?
Een dagvergoeding van maximaal €35, een fantastische zomer op Stadsboerderij Almere,
meedraaien binnen een gezellig en jong team en een kijkje achter de schermen bij een
theaterproductie. Tevens ontvang je hét Suburbia crewshirt, consumptiemunten en de
mogelijkheid om de voorstelling te bekijken.
Enthousiast geworden of heb je vragen?
Stuur een mail naar productie@theatergroepsuburbia.nl of bel/app naar 06-47175169.
We ontmoeten je deze zomer graag op De Kemphaan!
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