VACATURE

Freelance artistieke begeleid(st)er
Amadeo Kollectif is een project van Kamo en Musiques Mosaïques. Aan de hand van huisgemaakte,
originele installaties brengt ze het publiek in contact met kunst.
1 Gegevens
- Adres : Wijnheuvelenstraat 307, 1030 Schaarbeek
- Amadeo Kollectif : http://www.amadeo.biz
- Kamo vzw : http://www.kamovzw.be/
- Musiques Mosaïques asbl : http://www.mumocom.org/
- Tel. : 02 242 26 00
2 Takenpakket
• Als freelancer start je kunsteducatieve projecten op voor kinderen van 2,5 t.e.m. 12 jaar op
vraag van een school, musea, jeugddienst, cultureel centrum, festival in Vlaanderen, Brussel
NL en/of in Brussel, Wallonie.
• Je begeleidt zowel (korte) prikkelworkshops alsook (langere) verdiepende projecten, zoals
bvb meerdaagse vakantiestages. Onze activiteiten vinden plaats tijdens de schooluren, of ’s
avonds, tijdens woensdagnamiddagen, weekends of schoolvakanties.
• Onze projecten vinden grotendeels plaats in Brussel en omstreken.
• We zoeken in de eerste plaats freelancers voor volgende periode maar ook voor deze
zomer en volgend schooljaar.
Mei : 16/05, 17/05, 22/05, 23/05, 24/05
Juni : 06/06, 07/06, 13/06, 14/06, 19/06, 20/06, 21/06
3 Herken jij jezelf in onderstaand profiel?
• Je hebt ervaring in kunsteducatie (minstens 50u vorming of praktijkervaring met
uiteenlopende groepen kinderen van 2,5-12 jaar).
• Je hebt pedagogisch inzicht in, kennis van en ludieke voeling met kinderen. Je werkt op een
niet-autoritaire wijze.
• Je hebt expertise in één of meerdere artistieke disciplines: en hebt reeds noties muziek.
• Je bent creatief en je hebt al in je eentje een groep kinderen begeleid
• Je bent zelfstandig, goed georganiseerd, punctueel maar je kunt ook in teamverband
werken.
• Je bent Nederlandstalig en eventueel tweetalig Nederlands/Frans
• Je beschikt over een rijbewijs B alsook een bewijs van goede gedrag en zeden.
• Je bent bereid om naast Brussel en omstreken ook af en toe in andere provincies te werken.
4 Wij bieden…
• Afwisselend werk met boeiende ervaringen ;
• Een dynamische kunsteducatieve omgeving ;
• De mogelijkheid te werken met buitengewone installaties (bijvoorbeeld Atelier Amadeo,
Mumobox, Maderas …) ;
• Kansen om binnen Amadeo Kollectif opgeleid te worden tot een volwaardige artistieke
begeleider.
5 Geïnteresseerd
Heb je zin om deel uit te maken van onze pool van freelancers?
Mail je CV en kandidatuur letter voor 15 mei naar job@amadeokollectif.be
Meer info? Mail ons gerust of bel ons: 02/242 26 00

