
Kunstfort	  bij	  Vijfhuizen,	  Fortwachter	  1,	  2141EE	  Vijfhuizen,	  023-‐5589013	  
	  

  

Gezocht:  Publieksmedewerkers  en  Kunstrondleiders  (vrijwillig)  

Het  monumentale  Fort  bij  Vijfhuizen  maakt  deel  uit  van  de  Stelling  van  Amsterdam  en  is  in  1996  uitge-
roepen  tot  UNESCO  Werelderfgoed.  Sinds  2005  is  het  forteiland  een  bestemming  voor  kunst,  een  bij-
zondere  plek  waar  beeldende  kunst  en  militair  erfgoed  samenkomen.  Het  Kunstfort  is  een  plek  waar  
ruimte,  tijd  en  beeld  in  elkaar  grijpen.  De  programmering  is  geïnspireerd  op  sciencefiction:  kunste-
naars  scheppen  alternatieve  realiteiten  en  bevragen  bestaande  systemen.  
  
Publieksmedewerker  
  
Wij  zoeken  iemand  die:  gastvrij  en  communicatief  is/  interesse  heeft  in  hedendaagse  kunst  en  de  
historie  van  het  fort  (Stelling  van  Amsterdam).  

Als  publieksmedewerker  ontvang  je  bezoekers,  ben  je  verantwoordelijk  voor  de  kaartverkoop  
en  verschaf  je  informatie  over  de  tentoongestelde  kunst.  
Beschikbaarheid:  in  het  weekend  (openingstijden:  vr  t/m  zon.  13.00-17.00)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Kunstrondleider  
  
We  zoeken  iemand  die  rondleidingen  kan  geven  over  de  actuele  tentoonstelling  en  de  kunstobjecten  
die  doorlopend  op  het  fort  aanwezig  zijn.  Je  maakt  onderdeel  uit  van  ons  rondleidersteam  die  je  
intensief  begeleidt  voordat  je  zelfstandig  aan  de  slag  gaat.  Rondleidingen  vinden  elke  zondag  plaats  
van  14.00  tot  16.00.  Ook  zijn  er  af  en  toe  losse  aanvragen.    
  
Wij  zoeken  iemand  die:  aantoonbare  kennis  heeft  van  kunst,  historie  en  erfgoed/  beschikt  over  
goede  mondelinge  vaardigheden/  representatief  is/  bereid  is  om  zorg  en  tijd  te  besteden  aan  de  
voorbereiding  /  minimaal  1x  per  maand  wil  rondleiden.  
  

Het  Kunstfort  bij  Vijfhuizen  vergoedt  de  reiskosten,  biedt  gratis  toegang  tot  alle  tentoonstellingen,  
organiseert  drie  keer  per  jaar  een  Table  d’hôte  (een  lunch  met  alle  vrijwilligers  en  kunstenaars),  één  
keer  per  jaar  een  Vrijwilligers  Uitje  en  drie  keer  per  jaar  een  Inspiratie  Meeting.  Het  Kunstfort  bij  
Vijfhuizen  heeft  een  ANBI-status.  

Voor  meer  informatie  kunt  u  contact  opnemen  met:  
Lisette  Bockwinkel  (Coördinator  Kunstfort  bij  Vijfhuizen,  ma.  wo.),  info@kunstfort.nl  of  023–5589013  
  
    
  


