Gezocht: Publieksmedewerkers v/m (onbezoldigd)
Ervaring opdoen bij een instelling voor hedendaagse kunst en erfgoed?
Het Kunstfort bij Vijfhuizen is een inspirerende plek waar je nauw betrokken bent bij hedendaagse
kunst, kunstenaars, bezoekers, openingen, lezingen en andere randprogrammering.
Sinds 2005 is het forteiland van het Fort bij Vijfhuizen een bestemming voor kunst, een bijzondere plek
waar beeldende kunst en militair erfgoed samenkomen. De tentoonstellingen spiegelen de omgeving
van het fort; een collage van kunstmatige landschappen waarin de natuur is ingezet voor diverse – nu
vaak verouderde- doeleinden. Dit wordt gepresenteerd in tentoonstellingen, interventies en
multidisciplinaire uitwisselingen.
Kunstenaars 2017-18: Tamar Harpaz, Erik Andriesse, Raymond Barrion, Joeri Woudstra, Rachel de
Joode, Kim David Bots, Catherine Biocca en Eva-Fiore Kovacovsky, Botond Keresztesi, Timo Nasseri,
Serge Onnen en Charlott Weise.
Publieksmedewerkers zijn de ambassadeurs van het Kunstfort dus vragen wij dat je:
•

Gastvrij en communicatief bent

•

Het leuk vindt om de bezoeker te informeren over de tentoonstelling en de historie van het fort

•

Interesse hebt in hedendaagse kunst, de historie van het fort (Stelling van Amsterdam) en de
algemene geschiedenis van de Waterlinies

•

Zelfstandig bent en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de processen hebt die nodig
zijn om de bezoeker een goede tijd op het Kunstfort te bieden

•

Goed kunt samenwerken met je collega Publieksmedewerkers

•

Mogelijkheden actief bijdragen randevenementen en openingen

•

Eventueel een combinatie van Publieksmedewerker en Rondleider wanneer je daar voor voelt

De werkzaamheden:
•

Openen en afsluiten van het gebouw tijdens kunsttentoonstellingen

•

Aanzetten van beamers en video’s (indien van toepassing)

•

Ontvangen van bezoekers, kaartverkoop en verkoop artikelen museumshop

•

Actief informeren van bezoekers over de lopende tentoonstelling

•

Je werkt volgens een rooster met de minimale inzet van 2x per maand. Openingstijden
tentoonstelling: di t/m zo 13.00-17.00 uur (eventueel ook s’avonds i.v.m. de
randprogrammering)

•

Helpen bij randprogrammering: inrichten van de zaal en ontvangst etc. bij lezingen

Het Kunstfort bij Vijfhuizen biedt je gratis toegang tot alle tentoonstellingen, lezingen en
randprogrammering, drie keer per jaar bij de opening een lunch en Q&A met de kunstenaars, één keer
per jaar een Vrijwilligers Uitje en drie keer per jaar een Inspiratie Meeting.
Het Kunstfort bij Vijfhuizen heeft de ANBI status.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Lisette Bockwinkel (Coördinator Kunstfort bij Vijfhuizen, ma t/m wo), info@kunstfort.nl of 023–5589013

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

