
Volunteer at The Hague Contemporary Art Weekend 2019  
(Zie volgende pagina voor tekst in NL) 
 
Would you like to join The Hague's newest and most exciting art festival? 
Then here's your chance! We are looking for volunteers to help out during 
The Hague Contemporary Art Weekend 2019 from 5-7 July! 
 
Who are we?  
We are The Hague Contemporary, an independent non-profit platform for 
contemporary art institutes in The Hague. Together with the Royal 
Academy of Art and many other locations, we are organising a weekend full 
of exhibitions, artist talks and performances around the city. 
 
What would you do?  
Tuesday and Wednesday  

§ Handing out flyers and providing information about the festival at the 
European Patent Office around lunchtime  

During the festival  
§ Host of The Hague Contemporary Weekend at our information stand, 

welcoming visitors and providing them with information 
§ Have a keen interest in art and familiar with The Hague’s 

contemporary art scene? Then perhaps you’d like to give art tours!  
 
What do we offer?  

§ Let us know your preferences and availabilities. We will allocate the 
shifts so that you have ample time to explore the festival  

§ You get a free ticket to the evening programme and club night at PIP 
§ Travel expenses can be reimbursed.  

 
For who?  
Anyone who is interested in art and would like to contribute to The Hague 
Contemporary Art Weekend 2019. 
 
Interested? Let us know your availability and preferred shifts  
For application and/or questions please contact 
info@thehaguecontemporary.com or send us a message on Facebook 
(https://www.facebook.com/thehaguecontemporary/ ) 



Vrijwilliger tijdens The Hague Contemporary Art Weekend 2019  
 
Wil jij onderdeel zijn van Den Haags nieuwste en tofste festival voor 
hedendaagse kunst? Dan is dit jouw kans! Wij zoeken vrijwilligers voor het 
The Hague Contemporary Art Weekend 2019 dat plaatsvindt van 5-7 juli. 
 
Wie zijn wij?  
Wij zijn The Hague Contemporary, een onafhankelijk platform voor 
hedendaagse kunstinstellingen in Den Haag. We organiseren in 
samenwerken met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en 
vele andere kunstpartners een weekend vol met exposities, artist talks en 
optredens verspreid over de stad. 
 
Wat ga je doen?  

§ Flyers uitdelen en vertellen over het The Hague Contemporary Art 
Weekend bij Het Europees Octrooibureau (European Patent Office) 
tijdens de lunch 

§ Host zijn van het festival bij de informatiestand en bezoekers de weg 
wijzen  

§ Heb je affiniteit met kunst en ben je een beetje bekend met de 
Haagse hedendaagse kunstscene? Misschien wil je dan een kunst 
tour geven! 

 
Wat bieden we?  

§ Geef je voorkeur voor shift en beschikbaarheid aan. De rest van je tijd 
kun je meegenieten van het weekend! 
Je krijgt een gratis ticket voor het avondprogramma en de clubnacht 
bij PIP 

§ Reiskosten kosten kunnen worden vergoed. 
 

Voor wie?  
Iedereen die een affiniteit heeft met kunst en graag een steentje bij wil 
dragen aan het The Hague Contemporary Weekend. 
 
Geïnteresseerd? Geef je beschikbaarheid en voorkeur voor shift aan in je 
aanmelding. Voor aanmeldingen en/of vragen kun je contact opnemen met 
sponsoringthc@gmail.com of een bericht sturen op Facebook  



(https://www.facebook.com/thehaguecontemporary/ 


