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Efter	  et	  års	  pause	  er	  BUSTER	  –	  Københavns	  Internationale	  Filmfestival	  for	  børn	  og	  Unge	  tilbage	  for	  
fuld	  udblæsning	  og	  vi	  søger	  derfor	  frivillige,	  der	  kan	  hjælpe	  til	  med	  alle	  slags	  opgaver	  op	  til	  og	  især	  
under	  festivalen.	  
	  	  
BUSTER	  Filmfestival	  for	  Børn	  og	  Unge	  løber	  af	  stablen	  d.	  13.-‐23.	  september	  2012	  i	  biografer,	  
kulturhuse	  og	  museer	  i	  København	  og	  omegn.	  Festivalens	  program	  er	  et	  overflødighedshorn	  af	  
mere	  end	  300	  biografforestillinger	  og	  workshops,	  der	  i	  hverdagene	  henvender	  sig	  til	  skoler	  og	  
institutioner,	  og	  i	  weekenden	  byder	  vi	  børnefamilierne	  velkomne.	  BUSTER	  har	  eksisteret	  i	  12	  år	  og	  
havde	  i	  2011	  mere	  end	  38.000	  besøgende.	  	  
	  
Der	  er	  således	  masser	  af	  forskellige	  arbejdsfunktioner,	  som	  de	  frivillige	  vil	  komme	  til	  at	  udføre	  
under	  festivalen	  bl.a.	  hente	  internationale	  gæster	  i	  lufthavnen,	  vise	  dem	  rundt	  i	  byen,	  eskortere	  
instruktørerne	  til	  visningerne	  af	  deres	  film,	  være	  ordstyrer	  ved	  Q&As,	  simultantolkning	  af	  kort-‐	  og	  
dokumentarfilm	  under	  visningerne,	  bestyre	  videoteket,	  dokumentere	  festivalen	  (stillbillede-‐	  og	  
videofotografer),	  marketing-‐	  og	  presseassistance	  og	  hjælpe	  med	  alskens	  praktiske	  ting	  i	  
forbindelse	  med	  åbningsgallaen,	  prisuddelingen,	  workshops,	  etc.	  	  
Vi	  forventer	  ikke	  du	  kan	  stå	  til	  rådighed	  under	  hele	  festivalen,	  men	  jo	  mere	  tid	  du	  kan	  afse,	  jo	  
mere	  ansvar	  får	  du	  og	  jo	  sjovere	  vil	  opgaverne	  være.	  	  
	  
Som	  frivillig	  optjener	  du	  fribilletter	  alt	  efter	  hvor	  mange	  vagter	  du	  tager,	  får	  forplejning	  under	  
lange	  vagter	  og	  får	  adgang	  til	  festivalens	  arrangementer	  i	  det	  omfang	  det	  er	  muligt.	  Du	  vil	  få	  
mulighed	  for	  at	  networke	  med	  interessante	  filmfolk	  og	  noget	  at	  pynte	  CV’et	  med.	  
 
Hvis	  du	  har	  fået	  lyst	  til	  at	  være	  frivillig	  på	  BUSTER	  bedes	  du	  udfylde	  formularen	  på	  nedenstående	  
link	  og	  d.	  23.	  august	  er	  du	  velkommen	  til	  et	  introduktionsmøde,	  så	  du	  kan	  møde	  de	  andre	  og	  vi	  kan	  
finde	  ud	  hvad	  du	  har	  lyst	  til	  at	  lave	  som	  frivillig.	  
	  
http://buster.dk/b/a2.lasso?tt=frivillig&t=1	  	  
	  
Du	  er	  også	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  os,	  hvis	  du	  har	  nogle	  spørgsmål.	  
	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  dig.	  
	  
Se	  mere:	  www.buster.dk	  
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