Imagine is hét filmfestival in Nederland waar de verbeelding centraal staat. De 36ste editie
vindt plaats van 15-25 april 2020 in EYE te Amsterdam.
Het festival toont een bijzondere selectie van de meest recente oogst aan genrefilms die in
alle opzichten fantastisch zijn. Naast het filmprogramma van zo’n 45 lange en 40 korte titels,
zijn er ook inleidingen, een VR en gamingprogramma, Q&A’s en nagesprekken.
Ook is er een speciaal programma voor filmprofessionals en studenten, en realiseren we een
scholenprogramma voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en MBO.
Imagine zoekt:
Twee leden voor de Raad van Toezicht
Een lid van de Raad van Toezicht:
• Houdt toezicht op het beleid van de directie en goedkeuring van de
bestuursbesluiten
• Treedt op als ambassadeur van het festival
• Functioneert als adviseur en klankbord van de directie
• Ziet toe op het naleven van de Governance Code Cultuur en de Code Culturele
Diversiteit
Wij zijn op zoek naar twee leden waarop één of meerdere punten van toepassing zijn:
•
•
•
•

Je hebt grote affiniteit met het Imagine Film Festival
En/of je hebt een juridische achtergrond
En/of je hebt artistiek inhoudelijke kennis van genrefilm.
En/of je hebt beroepsmatige kennis en ervaring in de culturele sector, en bij
voorkeur in de filmsector.

Wat vragen we?
•

•
•
•

Je bent beschikbaar om vier keer per jaar te vergaderen, het festival te bezoeken, in
voorkomende gevallen advies uit te brengen of namens het festival naar buiten toe
te treden.
Je bent analytisch en geïnteresseerd in cultuurbeleid, en bereid plannen te lezen en
van feedback te voorzien.
Je hebt een relevant netwerk en bent bereid om in voorkomende gevallen mensen
uit dit netwerk te benaderen.
Je wil graag meedenken over de verdere professionalisering en groei van Imagine.

Wij ambiëren een brede diversiteit in ons team, onze activiteiten, onze partners en ons
publiek en daarom nodigen wij nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in
afkomst en cultuur uit om te solliciteren. Wij vinden het belangrijk om als organisatie
cultureel divers te zijn en zouden dit graag willen representeren in de samenstelling van
onze Raad van Toezicht.

Je kunt je cv en een korte motivatie sturen naar vacature@imaginefilmfestival.nl ter attentie
van de Raad van Toezicht. De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 14 januari en
woensdag 15 januari tussen 16u en 18u.

