
 
 
 
Vrijwilliger bij Passa Porta Festival  
 
Passa Porta is het internationale literatuurhuis in hartje Brussel, een unieke werk- en 
ontmoetingsplaats voor literaire makers en lezers, internationaal en meertalig. Passa Porta 
wil een breed publiek laten kennismaken met Belgische en internationale schrijvers, hun 
ideeën en verhalen. Passa Porta staat garant voor een boeiende literaire programmering, 
heel wat literaire projecten die we samen met partners organiseren, en een tweejaarlijks 
literair stadsfestival. Achter de schermen is er een uitgebreid residentieprogramma actief, 
net als verschillende creatietrajecten voor auteurs en vertalers. 
 
Wij zoeken vrijwilligers voor het Passa Porta Festival 2023. Ons team heeft jouw versterking 
nodig!  
  
Ben je gebeten door literatuur? Of heb je gewoon zin om mee te draaien in een Brussels 
cultureel festival? Haal er dan snel je agenda bij en blader door tot het laatste weekend van 
maart.  
  
Van 22 t.e.m. 26 maart 2023 vindt de negende editie van het Passa Porta Festival plaats. 
Het tweejaarlijkse festival is een uitdagende literaire ontdekkingstocht dat literatuur naar de 
lezer brengt via performances, muziek en lezingen met auteurs.   
  
Meer info vind je op https://www.passaporta.be/nl/projects/passa-porta-festival  
  
 
Wat voor vrijwilligers zoeken we? 
 
- Allround medewerkers                                   
- Locatieverantwoordelijken  
- Onthaalmedewerkers                                      
- Ticketverkopers 
- Chauffeurs / runners  
 
 
Je ontvangt voor jouw werk een vrijwilligersvergoeding en we voorzien telkens 
jouw maaltijden. We waarderen de inzet van onze vrijwilligers enorm en verwelkomen jullie 
voor de aanvang van het festival ook graag voor een kennismakingsdrink. 
 
 
Als vrijwilliger maak je deel uit van een leuk team stagiaires, vaste en tijdelijke medewerkers. 
Haak zeker niet af indien je geen uitgesproken passie hebt voor literatuur. We zoeken vooral 
vrijwilligers die graag deel willen uitmaken van een enthousiast en divers team!   
 
 
 
 



Wanneer? 
 
Het festival is opgedeeld in twee delen, jullie mogen zelf kiezen wanneer jullie willen 
deelnemen:  

• één of meerdere dagen tijdens het ICORN congres (International Cities of Refuge 
Network) van 22 en 23 maart  

en/of 

• één of meerdere dagen tijdens het festival tussen 23 en 26 maart           

                                   
Solliciteren 
 
Heb je zin om het Passa Porta Festival mee te realiseren? Stuur je cv voor 5 februari 2023 
naar production@passaporta.be of per post naar Passa Porta vzw (t.a.v. Jeanne Kinoo), A. 
Dansaertstraat 46, 1000 Brussel.  
 
Vergeet in je sollicitatie zeker niet je talenkennis en je beschikbaarheid te vermelden.  
 


