
 
 

 
 
 
 

Communicatie Klarafestival 2017   

YOUNG REPORTER – REDACTEUR (M/V) 

 
Organisatie 
Het Festival van Vlaanderen Brussel organiseert jaarlijks enkele muzikale evenementen. Het 
hoogtepunt is het Klarafestival, dat volgend jaar zal lopen van 09 maart tot en met 24 maart 
2017. Op het programma vind je naast het klassieke repertoire ook meer hedendaagse 
muziek en muziektheater.  
 
Het Klarafestival daagt jongeren tussen 18 en 26 jaar met een grote interesse in journalistiek 
uit om twee weken lang hun eigen interpretatie en visie op het Klarafestival in beeld te 
brengen. Welke content de jongeren generen, bepalen ze zelf: artiesten interviewen, filmpjes 
maken over de concerten, reacties sprokkelen bij het publiek, … 
 
Functieomschrijving 
Het Klarafestival is nog opzoek naar twee jongeren (NL en FR) tussen 18 en 26 jaar met een 
grote interesse in journalistiek om voorafgaand en tijdens de festivalperiode hun eigen 
interpretatie en visie op het Klarafestival te beschrijven. Welke content je genereert, bepaal je 
zelf. Je komt terecht in een team van Young Reporters die elk verantwoordelijk zijn voor een 
eigen medium (video, fotografie, radio en redactie).  
 
Korte taakomschrijving: 

- Vóór het Klarafestival:  
Schrijven van kwaliteitsvolle goed onderzochte artikels voor op de website van het 
Klarafestival. Denk aan interviews van op afstand, verdieping in het thema, verdieping 
in de Klarafestival programmatie, etc. (mag vanuit thuis) 

- Tijdens Klarafestival 
Je gaat van 09 maart tot en met 24 maart 2017 aan de slag voor en achter de 
schermen van het KlaraFestival en mag zich nestelen in het ware zenuwcentrum van 
het Festival in Brussel.  
 

De door de Young Reporters geleverde content wordt verspreid via de Klarafestival 
website (ev. ook op VRT/RTBF website(s) zoals Klara, Canvas, M’3, … , op de Klarafestival 
blog én social media zoals Facebook, Twitter, Instagram.  

 
Profiel 

- Aantoonbare interesse en ervaring (of studie) in redactioneel werk 
- Goede kennis van het Nederlands / Engels 
- Stressbestendig 
- Creatief en vindingrijk 



- Initiatief nemen 
- Teamgeest 
- Tussen 18 en 26 jaar oud 
- Affiniteit met klassieke muziek is een pre 
- Beschikbaar tijdens 09 – 24 maart 2017 

 
Aanbod 

- Exclusieve redacteur (met Franstalige teamgenoot) 
- Alle geleverde content wordt gepubliceerd op de KlaraFestival website en op social 

media kanalen (met jouw naam eronder, niet als ‘ghost blogger’) 
- Toegang tot alle Klarafestival concerten 
- Backstage pass 
- Unieke kans om bekende artiesten, dirigenten e.d. te ontmoeten 
- Werkplek in het Klarafestival zenuwcentrum, deel uitmaken van het Klarafestival team 
- Werken als vrijwilliger / stagiair of andere vorm in overleg 
- Onkosten worden vergoed 

 
Interesse? 
Gelieve een mail met CV en korte motivatie te sturen naar ann-katrien@klarafestival.be voor 
01/11/2016. Vergeet zeker niet te refereren naar de functie 'Young Reporter Redacteur 
Klarafestival 2017'.   
 


