Het Milieucafé is op zoek naar redacteuren (v/m)
Al vele jaren slaagt het Milieucafé erin om duurzaamheid, natuur, energie en mobiliteit in
Tilburg op de agenda te houden. Dat doen we onder meer door het organiseren van vijf
talkshows per jaar op het podium van Paradox. Deze avonden vormen een mix van
informatie en amusement, dankzij een journalistieke aanpak en door de
laagdrempeligheid van het café. Daarnaast maken we TV programma’s, reportages,
podcasts en organiseren we excursies. In Tilburg is het Milieucafé de ontmoetingsplaats
voor iedereen die iets wil of kan met natuur en milieu.
Het café wordt gemaakt door een kleine redactie van vrijwilligers en redacteuren die
de onderwerpen voorbereiden. Omdat we onze basis willen verbreden zijn we op
zoek naar nieuw talent dat dit samen met ons wil doen. Concreet worden wij blij van
mensen die
➢ betrokken zijn bij de onderwerpen die we willen agenderen
➢ creatief kunnen nadenken over mogelijke onderwerpen en invalshoeken
➢ achtergrondinformatie weten te verzamelen en beoordelen
➢ in staat zijn aansprekende gasten te zoeken en werven
➢ presentatieteksten en audiovisueel materiaal kunnen aandragen
➢ kortom er lol in hebben om thema's toegankelijk te maken voor publiek.
De kunst is dus om zicht te hebben op de inhoud en daar snel de essentie uit weten
te pikken. Dit geldt ook voor de politieke en bestuurlijke kanten van een onderwerp.
Je wilt een item kunnen voorbereiden en produceren. En als je hierin nog wat moet
groeien dan is die ruimte er ook. Je staat niet alleen, binnen de redactie wordt
plezierig samengewerkt.
Spreekt dit profiel je aan, neem dan voor meer informatie contact op met Frans Post,
Jeroen Bezem of Marc Pruijn, persoonlijk of via redactie@milieucafe.nl.
Verder kun je grasduinen op onze website www.milieucafe.nl die vol staat met
verslagen en filmpjes.
En uiteraard ben je welkom bij een Milieucafé in Paradox!

Het Milieucafé wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg, wijnwinkel Henri Bloem,
Bioboerderij 't Schop, Stichting Kino en jazzpodium Paradox.

