	
  

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Orfeo & Majnun is een voorstelling, gezongen in het Engels en het Arabisch,
die jonge talenten en professionals van over de Middellandse zee tot het
Noorden van Europa verenigt. Westerse en oosterse instrumenten vertellen u
de verhalen van twee liefdeskoppels, Layla en Majnun en Orpheus en
Eurydice.
Dit muziektheater wordt vervolledigd met een parcours en een parade. 30
Juni zullen meer dan 300 inwoners van Brussel hun creaties tonen, gelinkt
aan de mythes van het muziektheater. Deze voorstellingen worden
voorafgegaan door een parade die zal starten vanop de Grote Markt.
Om dit enorme project te realiseren zijn wij nog op zoek naar 150 vrijwilligers
die ons zullen helpen deze ontmoetingsdag tussen het Westen en het Oosten
onvergetelijk te maken!

Wat ?
Wij zijn op zoek naar verschillende profielen om de diverse taken van die dag
te vervullen. Wij hebben stewards nodig, mensen die het publiek en de
artiesten ontvangen, zaalverantwoordelijken, berichtgevers… En wij zullen in
twee ploegen werken : de eerste van 10u30 tot 15u30 en de tweede van 15u
tot 20u.

Wanneer?
Met het zicht op het grote evenement op 30 juni, organiseren wij op voorhand
twee infosessies zodat alles in goede banen zal verlopen:
- Op 22 juni of op 25 juni om 18u30, naar gelang uw beschikbaarheid vindt
een eerste infosessie plaats in de ateliers van de Munt: Leopoldstraat 23
1000 Brussel
- op 28 juni om 18u30 : verdeling van de taken en verdere uitdieping ervan
in de ateliers van de Munt.

Contact?
Bent u klaar om deel uit te maken van dit grote evenement? Aarzel niet en
stuur ons een mail om u in te schrijven voor de infosessies of om meer
informatie te verwerven over het project: orfeomajnun@demunt.be
Vergoeding voorzien!
Wij kijken ernaar uit om kennis met u te maken!

