CONCERTGEBOUW BRUGGE
zoekt
FREELANCE WORKSHOPBEGELEIDERS VOOR DE SOUND FACTORY

Concertgebouw Brugge voert een gelijkenkansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn
doorslaggevend ongeacht hun leeftijd, gender, geaardheid, afkomst, huidskleur,
geloofsovertuiging en/of beperking. We moedigen alle kandidaten aan om te solliciteren.

De organisatie
Concertgebouw Brugge is een internationaal kunstenhuis voor muziek, hedendaagse dans en
klankkunst. De inspirerende architectuur biedt ook ruimte voor beeldende kunst, literatuur,
fotografie en film. Het Concertgebouw verwelkomt als open huis een diversiteit aan
kunstenaars, publiek en partners uit binnen- en buitenland en is met zijn werking ook op
andere plekken in de stad actief.
De Sound Factory dompelt kinderen, jongeren en volwassenen onder in de wereld van de
geluidskunst. De workshop start met een belevingstocht doorheen het Concertgebouw
waarbij de focus ligt op klank, klankbeleving en akoestiek. Vervolgens is er een interactieve
sessie waarbij de deelnemers eigen soundscapes creëren met klankinstallaties. Meer info kan
je vinden op www.concertgebouw.be/nl/sub/soundfactory

Functieomschrijving
Als workshopgever verzorg je op regelmatige basis workshops voor kinderen en jongeren in
de Sound Factory. Je neemt groepen mee op een auditieve ontdekkingstocht doorheen het
Concertgebouw en begeleidt de groep tijdens interactieve sessies met klankinstallaties.
Profiel
•

Je bent gepassioneerd door geluidskunst en muziek en je hebt ervaring met het geven
van (kunsteducatieve) workshops voor kinderen en jongeren

•

Je kan vlot om met digitale tools (bijv. Garageband, iPad, …)

•

Je bent communicatief met verschillende doelgroepen en spreekt gemakkelijk voor
een publiek.

•

Je kunt een groep op sleeptouw nemen en je bent heel gedreven om kinderen en
jongeren te enthousiasmeren.

•

Je bent goed georganiseerd en je hebt zin voor verantwoordelijkheid

•

Kennis van een vreemde taal (Frans / Engels / Duits) is een extra troef

•

Je bent vlot beschikbaar en flexibel wat betreft werkuren

•

Je bent bereid een opleiding te volgen in het Concertgebouw met een jaarlijkse
opfrissing

•

Je hebt de nodige zelfreflectie, creativiteit en leergierigheid om je eigen functioneren
als docent/begeleider te laten groeien

Aanbod
Je maakt deel uit van een jong, dynamisch team workshopgevers die op freelancebasis
werken. Je wordt op regelmatige basis en in functie van de reservaties van workshops door
geïnteresseerde groepen ingezet voor workshops in de Sound Factory. Je wordt bijgestaan
door een team medewerkers van het Concertgebouw.

Praktisch
-

Een opdracht duurt +/- 3 uur (2 uur workshop + 1 uur opstart, voorbereiding en
praktische afhandeling).
Het Concertgebouw organiseert een dagopleiding met jaarlijks een opfrissing
De workshops Sound Factory worden dagelijks, in functie van de interne activiteiten
door het Concertgebouw aangeboden.

Solliciteren
Stuur snel een mail met je CV en een motivatiebrief naar educatie@concertgebouw.be
Deadline 22 augustus 2022

