
Wat houdt het werk in? 
Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het programmabeleid van Parkfeest 
Oosterhout. Je bent verantwoordelijk voor het boeken van artiesten en het maken van (financiële) afspraken, 
zorgt voor de planning in deze en onderhoudt contacten met boekingsbureaus. Daarnaast initieer je ook in 
het maken van programma, signaleer je trends in de markt en stel je, samen met de overige programmeurs 
en de voorzitter van de commissie het programma van het Parkfeest vast. 

Als programmeur ben je nauw betrokken bij de inhoudelijke promotie van de optredens, draag je 
verantwoordelijkheid voor het verbreden en uitbreiden van publieksgroepen en beheer je gezamenlijk 
het programmeringsbudget en sluit de contracten/ bespelersovereenkomsten. De contractafspraken 
communiceer je met de intern belanghebbenden binnen de organisatie. Interne en externe informatie over 
de programma’s en wijzigingen voor de reguliere en incidentele publieksuitingen worden eveneens via jou 
verstrekt. 

Je bouwt aan een sterk netwerk van boekingsbureaus, theatermakers en partners in Oosterhout, met wie je 
een zo groot mogelijk publiek bij onze voorstellingen betrekt. Tijdens het Parkfeest ben je vanzelfsprekend 
aanwezig om Backstage artiesten te ontvangen en te begeleiden. 
  
De tijdsinvestering is naar schatting gemiddeld 15 uur per maand vanaf de start in augustus.
Wij vergaderen gemiddeld 1 keer per maand. 
 
Wat verwachten wij van jou? 
• Iemand met passie voor muziek die zich kan verplaatsen in de smaak van onze festivalbezoekers. 
• Een teamplayer die niet terugdeinst om zelfstandig te netwerken 
• Iemand die en paar uurtjes tijd per week heeft en waar we gewoon van op aan kunnen. 
 
Dat mag jij van ons verwachten 
• leuk team van andere vrijwilligers met dezelfde passie voor muziek.  
• Een gezellige organisatie van mensen met hetzelfde doel:
 Het organiseren van één van de leukste feestjes van Oosterhout.  
• Gratis toegang tot het evenement 
• Een uitnodiging voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest en de mogelijkheden
 tot het bezoeken van Nederlandse boekersbijeenkomsten.  
•  
Ben jij de versterking die wij zoeken?   
Dus ben jij die enthousiaste programmeur die zich wil inzetten voor de organisatie van ons Parkfeest en zich 
daarmee tegelijkertijd wil inzetten voor de ondersteuning van goede doelen! Stuur dan nu een mailtje naar 
vrijwilligers@parkfeest.nl onder vermelding van Vacature Programmacommissie. 

VACATURE ALERT!
Sinds de eerste editie in 1997 is het Parkfeest niet meer weg te denken van de Oosterhoutse 
evenementenkalender. Anouk, Bløf, Racoon, UB40, Snelle, Kraantje Pappie, Krezip, Waylon, Maan en vele 
andere artiesten en straattheater hebben in al die jaren opgetreden tijdens ons 3daagse festival,
wat jaarlijks plaatsvindt in het eerste weekend na Pinksteren in het Slotpark.  
 
Ons sfeervolle en gezellige festival, volledig georganiseerd door vrijwilligers, draagt ook haar steentje bij aan 
sociaal- en cultureel maatschappelijke doelen in en rondom Oosterhout. Uit de winst deelde het Parkfeest 
inmiddels ruim €600.000 uit aan de Mienushal, bouwhal voor carnavalswagens, en vele ander goede doelen.  
Maar dit alles is niet mogelijk zonder onze vrijwilligers! 
En daarom zijn wij op zoek naar jou! 

Ter versterking van onze Programmacommissie
zoeken wij een enthousiaste en gemotiveerde

programmeur


