
Amsterdam Roots Festival zoekt enthousiaste:

Context Programmeur

Periode: per direct
Omvang: 1-2 dagen per week

Wie zijn wij?
Amsterdam Roots wil mensen verbinden, raken en inspireren via muziek, theater, kunst en verhalen
die tradities en culturele roots uit de hele wereld als vertrekpunt hebben. Wij willen verhalen
brengen die bruggen slaan en mensen bij elkaar brengen en leiden tot verwondering, openheid en
inspiratie.

Daarom organiseren wij een multidisciplinair festival en verschillende kleinere projecten en proberen

zo op allerlei creatieve manieren bij te dragen aan een inclusievere samenleving. We werken samen

met een groot aantal partners en geven jaarlijks zo’n 300 bijzondere artiesten, kunstenaars en

sprekers uit binnen- en buitenland een podium op verschillende locaties in Amsterdam. We creëren

een omgeving waar iedereen welkom is en zich vrij en veilig voelt om zichzelf te zijn.

Het grootste en beroemdste evenement dat we organiseren is Roots Open Air, het gratis

toegankelijke festival programma in het Oosterpark. Een hele dag staat het park in het teken van

kunst en cultuur uit alle delen van de wereld en ontvangen wij een super divers publiek dat geniet

van muziek, circus, theater en kunst op verschillende podia in het park.

Amsterdam Roots Festival is op zoek naar een freelance context programmeur. Deze zal onder leiding
van de artistiek & algemeen directeur het context programma voor het Amsterdam Roots Festival
ontwikkelen. Roots en culturele identiteit en het jaarlijkse festival thema vormen de rode lijn die de
podiumkunsten en diverse (context)programma’s met elkaar verbindt en diepere lagen in het
programma aanbrengt. Naast diverse randprogramma’s beslaat de context programmering twee
grote onderdelen: het publieksprogramma in een zaal als Compagnietheater of Pakhuis de Zwijger en
een dagprogramma met interviews, workshops en performances in het Oosterpark tijdens Roots
Open Air.

Je bent verantwoordelijk voor:

● Je bouwt aan een interessante, gelaagde context programmering die aansluit op de missie en

visie van Amsterdam Roots en je hebt ideeën voor nieuwe programma concepten

● levert input aan voor de fondsenwerving voor het context programma.



● Amsterdam Roots bestaat uit een klein, actief betrokken team. Daarbinnen stem je de

inhoud af met de artistieke directeur en coördineer je de uitgezette activiteiten met de

productie- en communicatieafdeling.

● Je volgt het maatschappelijke debat rondom diversiteit en identiteit op de voet en ontwikkelt

programma's die voorzien in relevante maatschappelijke behoeften

Competenties / Functie eisen:

● Je hebt relevante ervaring in de culturele sector als programmamaker.

● Je hebt een brede blik op, goede kennis van en sterke betrokkenheid bij nieuwe tendensen

en ontwikkelingen in het maatschappelijke debat rondom inclusiviteit, diversiteit en

identiteit.

● Je hebt een goed netwerk  en bent bekend met de belangrijkste spelers in dit veld.

● Je hebt een goed, realistisch inzicht in het opstellen van budgetten en weet hoe deze te

beheren.

● Je hebt een vlotte, enthousiasmerende pen en weet hoe je een goede communicatie kunt

ontwikkelen rondom de programmering.

● Je denkt intersectioneel en inclusieve communicatie is jou bekend

● Je werkt goed in teamverband, zelfstandig, kunt schakelen tussen onze projecten en bent

creatief en eigenzinnig

Organisatie:

Amsterdam Roots heeft een redelijk platte organisatiestructuur. Jij legt verantwoording af aan de
directie. Voor het uitwerken van de context programmering werk jij nauw samen met de artistiek
directeur en Zine redacteur.

Wat bieden wij:

● Een uitdagende, inhoudelijke job in een ambitieuze, betrokken organisatie.

● Veel ruimte tot eigen initiatief en het ontwikkelen van nieuwe projecten.

● Een festival dat een platform biedt voor context programma's met een geïnteresseerd

publiek

● Een fijne, informele werkvorm en een salaris passend bij ervaring en functieprofiel



● Een zzp samenwerkingsovereenkomst op basis van parttime inzet

Reageren:

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Stuur dan een korte motivatie en beknopte schets
voor een programmavoorstel met als thema transformatie, per mail naar
kimberley@amsterdamroots.nl. Reacties op de vacature ontvangen wij graag zo snel mogelijk en
zolang de positie niet vervuld is staat de vacature open. Na het ontvangen van de sollicitatie zal er
contact met je worden opgenomen voor het eventueel plannen van een selectiegesprek.

We moedigen nadrukkelijk personen met een beperking, dan wel afstand tot arbeidsmarkt en/of een
bi- of interculturele achtergrond aan te solliciteren, evenals personen uit andere gemarginaliseerde
posities in de samenleving. Hierbij zullen wij in het sollicitatieproces letten op het diverser
samenstellen van ons team.


