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ART & FOOD FESTIVAL   VEGHEL 

Fabriek Magnifique Meierijstad zoekt  

Vrijwilligers 
en (Maatschappelijk) Stagiaires 

Kom en werk mee aan hét Art  & Food festival op 22-23-24 juli 2022 

 
Ben jij die enthousiaste vrijwilliger die we missen om samen met ons een bruisend festival te organiseren?  

Wil je graag deel uit maken van een gezellig team, samen met vrienden, en hou je van een feestje? 
Zou jij graag een keer achter de schermen artiesten willen ontmoeten en helpen met optredens? 

Word Vrijwilliger bij Fabriek Magnifique! 

Fabriek Magnifique is een bruisend tweejaarlijks festival in hartje Veghel (Gemeente Meierijstad). Een unieke mix 
van straattheater, beeldende kunst, muziek, lokale talenten, bekende artiesten, intieme voorstellingen en spektakels 
op bijzondere locaties. Verwondering gemengd met bourgondisch genieten. Met 70.000 bezoekers is het één van de 
grootste festivals in Brabant. De organisatie bestaat uit een 10 tot 20 vrijwillig medewerkers en voor het festival zijn 
we afhankelijk van een groot team van meer dan 150 vrijwilligers. 
 
Als vrijwilliger maak je deel uit van een van onze vrijwilligersteams onder begeleiding van een coördinator. Je kunt 
zelf aangeven wat je voorkeur heeft en wanneer je beschikbaar bent. Eventueel kun je ook afwisselend in 
verschillende teams worden ingezet. 
 
Wat kun je onder andere samen met ons doen? 

• Meehelpen met het op- en afbouwen in de week voorafgaand en na het festival 

• Begeleiden en informeren van de bezoekers, artiesten en overige deelnemers tijdens het festival 

• Samen met het locatieteam zorgen voor orde, netheid en veiligheid op de festivallocaties 

• Meehelpen met de catering om deelnemers en vrijwilligers te voorzien van maaltijden en drinken 

• Als stagehand achter de schermen meehelpen op een van onze prachtige podia 

• Meehelpen met de content op een van onze social media kanalen 
 
Wat bieden wij je? 

• Betrokkenheid bij en genieten van een geweldig en uniek festival!   

• Samenwerking met een enthousiaste crew met allerlei verschillende soorten mensen en disciplines. 

• Enorm veel ervaring, plezier, saamhorigheid en spannende ontmoetingen. 

• Een groot en gezellig vrijwilligersfeest. 

• Uiteraard een uniek FM CREW shirt. 

Heb je interesse of wil je je aanmelden? 
Stuur een bericht naar info@fabriekmagnifique.nl. Je bent ook welkom op de vrijwilligersbijeenkomst op  

woensdag 11 mei en 6 juli om 19.30 uur aan de CHV Noordkade in Veghel 

Meer informatie op https://www.fabriekmagnifique.nl  
Aanmelden als vrijwilliger/stagiaire kan via de website https://fmaanmelden.nl 
(eerste registreren en daarna inloggen en formulier invullen / *deelname vanaf 16 jaar) 
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