Over het IJ zoekt: Noord-Netwerker (redacteur)
(Betaalde opdracht, mei – juli 2022, 12 dagen)
Voor de dagelijkse talkshow Over het Eind op Over het IJ Festival 2022 zijn we op zoek naar een
Noord-netwerker (redacteur) die meedenkt over de inhoud van het programma en welke mensen uit
Amsterdam - Noord we daarbij als gasten/sprekers kunnen uitnodigen.
Waar gaat het over?
Een van de kernprojecten van het festival is EILAND van Collectief Walden en Over het IJ. Een
kunstmatig eiland in het IJ waarop je jezelf kunt onderdompelen in vergezichten voor de stad
Amsterdam. Een plek waar we kijken naar de toekomst waarin Amsterdam waarschijnlijk binnen 250
jaar wordt terug gegeven aan het water. Hoe gaan we die laatste 250 jaar vormgeven? Iedere avond is
er een talkshow die reflecteert op deze vraag. Hoe herdenken we een stad die zal vergaan? En op
welke manier willen we herdenken? Samen met gasten, makers en publiek bouwt het festival dit jaar
aan een monument voor de toekomst.
Een vast onderdeel van de talkshow zijn gesprekken tussen verschillende generaties uit Noord;
jongeren en ouderen. Hoe kijken zij naar herdenken? Wat betekent herdenken als je al een heel leven
geleefd hebt? En hoe is het om op te groeien in een wereld die nauwelijks nog toekomst heeft?
Wie ben je?
Als onderdeel van een klein redactie/programmateam zijn we op zoek naar een vlotte en
nieuwsgierige bewoner van Noord. Je kent veel mensen in Noord en je vindt het ook leuk om nieuwe
mensen te leren kennen en op ze af te stappen, per mail, telefoon, op straat of aan de deur. Je weet
wat er speelt in de wijken hier en in de rest van de wereld. Je wilt samen met ons het programma en
de gespreksduo’s voor de talkshow samenstellen.
Wat ga je doen?
Het zou gaan om drie of vier brainstormsessies waar we het programma in maken. En daarna is het
een kwestie van mailen, bellen en met mensen in gesprek gaan! Tijdens het festival (van 8 t/m 17 juli)
ben je aanwezig om de gesprekken tussen de generaties te begeleiden.
Wat bieden wij jou?
Voor deze betaalde opdracht gaan we uit van 12 dagen. Je wordt onderdeel van een klein
programmateam binnen Over het IJ, een warme en betrokken organisatie die al meer dan 30 jaar op
de NDSM-werf zit. In de festivalperiode kan je aanschuiven voor lunch en diner, en is er ruimte
voorstellingen te bezoeken. We verwachten in de toekomst vaker dit soort klussen/opdrachten te
hebben.
Hoe nu verder?
Ben jij of ken jij iemand die zich hierin herkent? Of heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar
bregt.vandeursen@overhetij.nl met een korte motivatie en je ervaring. Reageren kan tot 15 mei 2022.
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