
De backstage vrijwilligers worden ingeroosterd via Stager. Dit is het plannings- en ticketsysteem van 
Bibelot. In dit document leggen we je uit hoe het werkt. 

Inloggen doe je op:  https://bibelot.stager.nl/web/tickets/login? 

In het menu zie je als medewerker drie opties meer dan dat onze bezoekers zien: 

 
 
Beschikbaarheid doorgeven 
In 1e instantie wordt er een maand van te voren geroosterd. Je ontvangt van Mario (coördinator 
productie) of een productie stagiair een week voor het roostermoment een mail.  Dit is over het 
algemeen een maand van te voren. 

Bij 'mijn beschikbaarheid' kun je aangeven bij welke evenementen je beschikbaar bent. Je ziet alleen 
evenementen waarvoor diensten gevraagd worden die bij je functie(s) passen. Je beschikbaarheid 
geef je aan per dag, ook als er op die dag meerdere evenementen plaats vinden. 

Als je op de dag klikt, verschijnt er een extra veld waarin de evenementen en gevraagde diensten van 
die dag worden vermeld. Je kunt hier een voorkeur aangeven door op het duimpje te klikken. Als het 
duimpje zwart is gekleurd, heb je aangegeven dat je voorkeur hebt voor deze dienst. Je kunt het 
duimpje weer wit maken door er nogmaals op te klikken. 

Heb je meerdere backstagefuncties? Dan is het handig als je, je voorkeur doorgeeft voor de functie 
die je voor de desbetreffende show wilt vervullen. Zo kunnen wij je inplannen voor de juiste functie. 

Zijn er meerdere shows op 1 dag? Geef dan je voorkeur door voor in welke zaal je wilt werken. 

Werk je zowel in de horeca als backstage? Dan roosteren we je alleen in als je, je voorkeur voor een 
backstagefunctie aangeeft of als de horecadiensten al gevuld zijn. 

Bij 'mijn diensten' zie je alle diensten waarvoor je ingeroosterd bent.  

https://bibelot.stager.nl/web/tickets/login


Na het 1e roostermoment voor de volgende maand volgt er nog een mail met de belangrijkste 

diensten die nog open staan. De volgende diensten worden bij een 2de  roostermoment nogmaals 

geroosterd: 

- Stagehand 
- Host 
- Lichttechnicus (meeloop) 
- Geluidstechnicus (meeloop) 

 
Na het 2de roostermoment worden diensten die nog niet ingevuld zijn open gezet voor ‘neem een 
dienst’. De volgende functies kunnen daarna nog ingeroosterd worden via ‘neem een dienst’: 
 

- Stagehand 
- Host 
- Lichttechnicus (meeloop) 
- Geluidstechnicus (meeloop) 

Als je op ‘neem een dienst’ klikt zie je een overzicht van alle concerten en events in Bibelot. Je kunt 
hier direct aangeven wanneer jij wil werken en welke dienst je wilt draaien je dienst wordt ingepland. 

Werktijden 
De werktijden van diensten backstage zijn erg wisselend. De  werktijden die in Stager zijn aangegeven 
bij 'mijn diensten' zijn niet definitief.  
 
Bij het 1e en 2de rooster moment is er nog niet altijd contact geweest met de band(s) of 
desbetreffende organisatie. Hierdoor kan de werktijd daarom niet direct bepaald worden. Het 
aanpassen van tijden in Stager is erg arbeidsintensief. Het aanpassen van de werktijden gebeurd 
daarom ook pas op het moment dat de tijden definitief zijn.  
 
Uiterlijk de dinsdag voor de show ontvang je een productieformulier met werktijden. 
Wil je eerder een indicatie van werktijden? Mail dan gerust naar mario@bibelot.net, of 
productie@bibelot.net 
 
Over het algemeen dien je rekening te houden met de volgende werktijden: 

- Bands Power Stage start tussen 14:00 en 16:00 eindtijd tussen 00:00 en 1:00 
- Bands Main stage start tussen 13:00 en 16:00 eindtijd tussen 00:00 en 1:00 
- A Artiesten*  start tussen 12:00 en 14:00 eindtijd tussen 00:00 en 1:00 
- Dansshows  start tussen 17:00 en 20:00 eindtijd 1 uur na einde show 

 
* grote shows. (Kim Wilde, Guus Meeuwis, Nielson, DI-RECT etc.) 
 

Bovenstaande tijden zijn puur ter  indicatie. Grotere producties, middagproducties en festivals zullen 
qua tijden altijd afwijken van bovenstaande indicatie. 


