
Gå med plakater
Å gå med plakater betyr at du får utdelt en bestemt rute i Bergens
sentrum som du gjør ditt beste for å tapetsere på din vei. Det viktigste er
at du liker å gå i all slags vær og kan hente ut plakatene dine på egenhånd
i sentrum!

Når: Før festivalen

Tid: Cirka 16-18 timer totalt (tilsvarer to-tre arbeidsdager)

Billettsalg/armbåndsjekk
Du selger billetter i vognen vår utenfor Landmark eller bytter inn billetter
mot armbånd. Varierte arbeidstider, og sjansen for å arbeide på en
konsertarena der favorittbandet ditt spiller.

Når: Før eller under festivalen.

Tid: To skift før festivalen eller to skift under festivalen. Hvert skift er
mellom 6-8 timer. Dag og/eller kveld.

Runner
Er du glad i praktisk arbeid og gjøre noe med hendene? Her kan du -etter
avtale - arbeide med alt fra rigg til å være på «stand-by» ved behov for
plutselige oppgaver som må fikses for innad i administrasjonen, f. eks
festivalsjefen eller promogruppa. Bra om du er god på å både jobbe i
team og selvstendig!

Når: Før, under eller etter festivalen.

Tid: Cirka 12-16 timer, mulighet for å få det fordelt før, under og etter
festivalen

Akkreditering



Ditt ansvar er å ta imot festivalbilletten og bytte det i festivalarmbånd.
Du blir festivalens ansikt utad, og den første som publikum møter på
festivalen, derfor er det meget viktig at du er serviceinnstilt og takler
hektiske perioder, mens du samtidig smiler.

Tid: To skift på cirka 12-14 timer før eller under festivalen

Frivilligteam
Vil du være med å skape god stemning i blant de frivillige?
Frivilligkoordinator ser etter et lite team som kan være solskinnspatrulje,
hjelpere og frivilligfest-planleggere både under og etter festivalen. Her
må du ha noe organisatoriske evner, erfaring fra arrangementer, kunne
svare i tide på sms/e-post, være imøtekommende og ikke redd for å ta i et
tak. Her kreves det at du jobber etter behov, men det meste vil nok
foregå samme uke som festivalen er og noe i etterkant.
Frivilligkoordinator tar inn 2-4 personer til denne gruppen.

Når: Før, etter og under festivalen.

Tid: Cirka 16-20 timer sammenlagt

Transport
Henter og bringer utstyr, personer og alt vi måtte trenge.

Kjøkken og catering
Koke suppe, smøre sandwicher eller levere ut mat og snacks. Uten mat og
drikke duger heltene ikke!

Når: Under festivalen.

Tid: 8-12 timer sammenlagt, fordelt på 1-2 dager (kveld/dag) under
festivalen.



Festival/seminarvert
Ønsk publikum og foredragsholdere velkommen til USF Verftet pek de i
riktig vei og svar på relevante spørsmål. Du vil sjekke armbånd og sørge
for at publikumsflyten går som smurt.

Når: Under festivalen

Tid: To skift på 6-8 timer

Rigg
USF Verftet skal rigges opp og ned under festivaldagene. Til dette
trenger vi folk som kan hjelpe oss å rigge på kveldstid og natt. Som rigger
er det mange løft og bæring hit og dit, og du må kunne jobbe effektivt.

Når: Før, under og etter festivalen

Tid: 2 skift, 6-8 timer (kan variere)

Alternativ promo
Dette er en gruppe for deg som liker å lage ting! Hvert år kommer vi opp
med nye ideer til hvordan vi skal “male” Bergen i Vill Vill Vest farger.
Alternativ promo gruppen kan jobbe med alt fra å snekre til å henge opp
bannere eller lage kunstneriske kreasjoner på venues.

Når: Før og etter festivalen konsertscener

Tid: Cirka 16-18 timer totalt (tilsvarer to-tre arbeidsdager)


