De Feestfabriek Alles Komt Goed B.V. is een sterk groeiende en creatieve evenementenorganisatie . De
Feestfabriek is de organisatie achter hét grootste festival van Nederland: de Zwarte Cross . De
Feestfabriek organiseert op een professionele manier haar eigen evenementen en festivals. Naast de
Zwarte Cross organiseert de Feestfabriek ook het festival

Mañana Mañana .

Wij zoeken een videowizard (stageplek)
Om al onze goeie zin in de Zwarte Cro ss en Mañana Mañana met iedereen te delen!
Ingang:
Aantal uur:

September t/m januari
óf februari t/m juli
40 uur per week

Waarom wij elke dag uit bed komen?
Omdat wij allemaal de allermooiste, leukste, tofste en indrukwekkendste festivals van Nederland
willen organiseren. En omdat we op de markt komen met producten die je niet verwacht, zoals een
kinderboek, Nozem Oil, damestassen van festivalzeilen en vuurwerk.
De Zwarte Cross en Mañana Mañana zitten in ons DNA! Ieder jaar proberen wij op een unieke en
laagdrempelige manier vernieuwend te zijn om zo ook nieuwe doelgroepen aan te spreken. Wij
streven er ieder jaar naar dat de Zwarte Cross een nog mooier en leuker feest voor iedereen is. En
daarnaast is het onze insteek om Mañana Mañana zo relaxed mogelijk te houden!

Goed om te weten voordat je bij ons wilt komen werken:
•
•
•
•
•
•

Hoe het er op de Zwarte Cross aan toe gaat. De Zwarte Cross is namelijk een festival dat je
pas écht begrijpt als je er zelf bent geweest.
Dat onze werkzaamheden een piek kennen in de zomermaanden dus dat je dan je
vakantieplannen in de ijskast moet zetten.
Dat we een heel jaar werken naar twee projecten met een absolute climax tijdens de
showdagen dus dat er dan enorm moet worden gepiekt.
Dat we niet te beroerd zijn om zelf onze feestjes op te bouwen en aan te kleden en dat we
het dus niet erg vinden om onze bouwschoenen aan te trekken en vieze handjes te krijgen.
Dat we dol zijn op afterparty’s.
We houden van toffe dingen verzinnen die een ander niet verzint, lekker schik maken en
hard werken!

Jouw stage
Deze stage valt binnen het team Promo. Het Promo team bestaat momenteel uit vijf teamleden en is
verantwoordelijk voor alle communicatie en promotie van de festivals Zwarte Cross en Mañana
Mañana en het merk Nozem Oil.
Wij zoeken een videowizard. Een soon-to-be vakidioot voor wie Adobe Première (bijna) geen
geheimen meer heeft. Een vlogger met dromen van gouden beren, palmen en kalveren. Een
videoknutselaar die z’n eigen idee heeft over hoe korte reportages, videoclips, vlogs, reclamefilmpjes
en animaties eruit moeten zien. Iemand die een creatieve vrijplaats zoekt waar hij alle debiele,

absurde en oergeestige ideeën die aan z’n grillige brein zijn ontsnapt mag uitvoeren om die
resultaten vervolgens aan al onze tienduizenden volgers te presenteren.
Goed om te weten is dat we geen videoheld in huis hebben die jouw ook daadwerkelijk beter kan
maken op videogebied. Maar wél op creatief gebied.
Tot je takenpakket behoort:
•
•
•

live- en dagvideo's op onze festivals Zwarte Cross en Mañana Mañana (afhankelijk van je
stageperiode)
ludieke filmpjes gedurende het hele jaar: Mañana Mañana, Nozem Oil, Zwarte Cross,
de Feestfabriek, Tante Rikie en meer
bijdrage / meedenken over trailer, aftermovie en andere grote films die we maken met onze
vaste videopartner Smash Media

Wij vragen:
We zoeken een enthousiaste stagiair die wil werken in een professionele en dynamische omgeving.
We zoeken iemand die gedreven en energiek is, initiatief durft te nemen en beschikt over een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.
Kennis van:
•
•
•

Adobe Première Pro (of een ander videobewerkingsprogramma)
Optimaliseren van audio voor video
Filmen met een spiegelreflexcamera (We hebben een Canon EOS 700D ter beschikking)

Geïnteresseerd? Beschrijf in je motivatiebrief kort hoe jij ervoor gaat zorgen dat wij op originele
manier het verschil kunnen maken op media gebied. Stuur deze motivatiebrief inclusief CV naar:
loes@feestfabriek.nl

