
   

 
 
 
 
 
Film Fest Gent is het grootste Belgische filmfestival met internationale uitstraling. Elk jaar in 
oktober stelt het festival ruim 150 langspeel- en kortfilms voor uit de hele wereld en bereikt 
daarmee een publiek van meer dan 100.000 toeschouwers. Het festival organiseert jaarlijks ook 
verschillende filmmuziekconcerten en reikt de prestigieuze World Soundtrack Awards uit.  
 
Naast het festival dat plaats vindt in oktober, heeft Film Fest Gent ook een jaarwerking met 
filmvertoningen, talkies en concerten. 
 
Film Fest Gent is voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar een voltijds 

 
 COÖRDINATOR MUZIEKPROJECTEN 

 
die het muziekprogramma van Film Fest Gent mee vormgeeft en uitvoert en rapporteert aan de 

programmadirecteur. 
 
 
Taakomschrijving  
- initiëren en opvolgen van de programmavergaderingen  
- productie van de eigen concerten: World Soundtrack Awards Gala en themaconcert: 

afspraken maken en opvolgen met dirigent en orkest, de technische partners, de zaal. 
Voorbereiden beeldmontages en scenario presentaties,…  

- productie van de CD-opname 
- coördinatie van het votingproces voor de verschillende awards  
- opvolging van de compositiewedstrijd  
- coördinatie van de concerten die gepresenteerd worden i.s.m. partners  
- coördinatie van het InMICS composers Lab, een project i.s.m. Europese partners 
- opvolging van de muziekprojecten met de interne collega’s voor programma, ticketing, 

budget, communicatie, … 
- contactpersoon voor alle muziekprojecten van FFG, zowel intern (collega’s, WSA board en 

academy, muziekdirecteur) als extern (artiesten, partners, publiek, leveranciers,…) 
 
Profiel 
- je hebt een brede kennis van en affiniteit met filmmuziek 
-     je kan partituren lezen en hebt enige kennis van de samenstelling van een orkest 
      en de instrumentatie 
-     je hebt ervaring met muziekproductie en kan een productiebudget beheren 
- je bent ondernemend en efficiënt 
- je werkt autonoom maar bent ook een teamspeler 
-     je hebt een zeer goede kennis van Nederlands en Engels en een goede kennis Frans  
 
Aanbod  
- voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur 
- een boeiende opdracht in een dynamische culturele werkomgeving 
- een correcte verloning op maat van je ervaring 
 
Meer info   
www.filmfestival.be 
www.worldsoundtrackawards.com 
 
Solliciteren 
Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 30 juni naar vacature@filmfestival.be.  
 


