
 

 

Zowel op 3 als 4 november hebben we vrijwilligers nodig! Heb je zin om te komen helpen in de 

bouw-/breekploeg, als vuurmeester, als gastvrouw of als Paradebegeleider? Neem dan contact 

op met Marthe van der Hilst (marthe@sharingartssociety.com) Hieronder vind je meer info over 

de verschillende functies. Wij zorgen voor diner en een lekker bedankje! Samen maken we er 

een groots en sprookjesachtig lichtspektakel van! 

Vrijdag 3 november, Het Vuur van Sint Maarten op het Berlijnplein: 

- Op/afbouw en aankleding van het Berlijnplein; hierbij hoort oa het assisteren bij het opbouwen 

van het terras, het plaatsen van de lampionnen en lichtsculpturen en plaatsen van vuurkorven. 

Werktijd opbouw ca. van 12.30 tot 17:30uur en/of afbouw van 21:00 tot 23:30uur.  

- Gastheer/vrouw; te woord staan van het publiek, eten serveren, tafels schoonhouden, beheren 

van backstage. Werktijd ca. van 16:00 tot 22:00uur.   

 

Zaterdag 4 november, De Sint Maarten Parade, start op Domplein: 

- Op/afbouw en aankleding van het Domplein; hierbij hoort oa het assisteren bij het plaatsen 

van dranghekken, het plaatsen van de lampionnen en lichtsculpturen en het plaatsen van 

podiumdelen. Werktijd opbouw ca. van 12:30 tot 17:00uur en/of afbouw van 18:30 tot 21:30uur.  

- Gastheer/vrouw; te woord staan van het publiek, eten serveren, tafels schoonhouden, beheren 

van backstage. Werktijd ca. van 16:00 tot 22:00uur.   

 

- Lichtsculptuurdragers; het dragen van een van de grotere lichtsculpturen die meegaan in de 

Parade. Je loopt dan dus mee in de Parade. Werktijd ca. van 16:00 tot 19:30uur.  

- Paradebegeleiders; je bent verantwoordelijk voor een deel van de parade. Je geeft het start 

sein om te gaan lopen, zorgt dat er geen gaten vallen, hebt een brandblusser om eventuele 

kleine brandjes te blussen en staat middels een portofoon in contact met de andere 

paradebegeleiders. Werktijd ca. van 16.00-19.30uur. NB. Er is een instructieavond op 

donderdag 2 november. 
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