
Over Poetry International
Het Poetry International Festival wordt dit jaar 50! Het is het oudste festival van Rotterdam, een van de 
oudste van het land, met een bak aan historie en hoogtepunten. Nobelprijs-winnende dichters stonden als 
jonge talenten op de Poetry-podia, het festival is voorbeeld voor en founding father van vele poëziefestivals 
verspreid over de wereld. Poetry International viert dit jubileum van 13 tot en met 16 juni met een feestelijke 
festivaleditie in De Doelen, de plek waar het festival in 1970 voor het eerst plaatsvond. Vernieuwende 
dichters brengen er veelvormige poëzie op de huid van de tijd. Gezien we dit jubileum met zoveel mogelijk 
mensen willen vieren, zijn we op zoek naar iemand dat ons met frisse en interessante ideeën kan helpen als: 

Festival Ambassador

Wat houdt het werk in? 
Een jubileum als dit 50e festival nodigt natuurlijk uit tot terugkijken, maar veel liever nog kijkt Poetry 
International juist nu vooruit. Onder het motto What happened to the future? verbindt de 50e editie de 
hoogtepunten uit het rijke festivalverleden met de dichters en de poëzie van vandaag en morgen. Dichters en 
poëzie die we graag delen met zoveel mogelijk jong publiek. Als ambassadeur zorg jij ervoor dat er niemand 
op jouw universiteit rondloopt die niet weet van ons festival: je trekt erop uit met flyers, social media, en je 
eigen enthousiasme en helpt ons een nieuwe generatie poëzieliefhebbers te bereiken.

Wat verwachten we van je? 
• Je verspreidt promotiemateriaal (posters, flyers, stickers e.d.) op relevante plaatsen; 
• Je brengt medestudenten op de hoogte van het festival, wat er te doen is en de studentenkorting;
• Je creëert on- en offline content ter promotie van het festival;
• Je denkt mee over hoe het festival aantrekkelijker wordt voor een jonger publiek.

Wat bieden we je aan? 
• Een mooie toevoeging voor je CV;
• Toegang tot het gehele festival (passe-partout);
• De volgende boeken: 'In Poëzie en Oorlog' van Bas Kwakman, 'De mooiste gedichten van de 

wereld', een bloemlezing van 's werelds mooiste gedichten.

Deze functie vraagt van jou: 
• Flexibiliteit;
• Creativiteit;
• Doorzettingsvermogen.

Ben jij... 
• Enorm gepassioneerd over poëzie en literatuur? 
• Bekend met social media? (Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, etc.)
• Enthousiast en kunnen je ideeën publiek trekken? 
• Vloeiend in zowel Engels als Nederlands?

Kan je niet wachten om te beginnen? Stuur je sollicitatiebrief en je CV  per email naar: 
Poetry International Foundation, Laura Dashwood / dashwood@poetry.nl 
Westersingel 16
3014 GN Rotterdam 
+31 10 28 22 777

Kijk voor meer informatie over het festival op:   
https://www.poetry.nl
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