Stichting Kunst in het Kerkje in Velp is op zoek naar een

PROGRAMMEUR EXPOSITIES m/v (vrijwilligersfunctie)
Wegens vertrek van het huidige bestuurslid zoeken wij per direct een enthousiaste en
kunstminnende vrijwilliger voor de functie van programmeur exposities. Heb je sterke affiniteit met
beeldende kunst? Woon je in de regio Land van Cuijk? Heb je een netwerk in kunst & cultuur of
kunstonderwijs? Heb je enige ervaring met het opzetten, programmeren, organiseren of promoten
van exposities? Dan ontmoeten we jou heel graag.
WAT DOE JE?







Je maakt onderdeel uit van het stichtingsbestuur;
Opzetten en programmeren van het jaarprogramma met ca. 12 exposities per jaar;
Aansturen van 2 vrijwilligers die samen met de kunstenaars de exposities organiseren;
Contractbeheer en afspraken met de kunstenaars;
Een keer per jaar is er een speciale expositie voor ‘Jong Talent’, hiervoor heb je contact met
diverse kunstonderwijsinstellingen in Nederland.
Promoten van de exposities;

WAT BIEDEN WIJ?
Wij bieden je de mogelijkheid om samen met een bevlogen bestuur en vrijwilligers mee te werken
aan een kunstaanbod in de regio Land van Cuijk en de verdere ontwikkeling van de organisatie.
HET BESTUUR
Het huidige stichtingsbestuur bestaat uit zes gedreven mensen die verschillende taken op zich
nemen: voorzitter, secretaris, penningmeester, programmeur exposities, programmeur concerten en
algemeen bestuurslid. Daarnaast is er nog een actieve groep vrijwilligers die nauw betrokken is bij de
organisatie van de vele exposities en concerten. Het bestuur vergadert één avond in de maand. En
dat zijn altijd aangename ontmoetingen. De bestuursleden hebben regelmatig onderling contact over
de exposities, maar ook over de concerten en de verdere ontwikkeling van de stichting.
OVER KUNST IN HET KERKJE
Stichting Kunst in het Kerkje is in 1977 opgericht op initiatief van het gemeentebestuur met als
doelstelling om ‘de plaatselijke bevolking in contact te brengen met historische en hedendaagse
kunstuitingen’. Het bestuur van de Stichting heeft de vrijheid dat zelf verder in te vullen en doet dat
door het organiseren van exposities en concerten. Het ‘Kunstkerkje’ in Velp is de oude R.K.
Parochiekerk van Velp en eigendom van de gemeente Grave. Al ruim 40 jaar vinden er wekelijks
kunstexposities en concerten plaats. Meer informatie : www.kunstinhetkerkje.nl
HEB JE INTERESSE?
Heb je vragen of wil je meer informatie over de functie programmeur exposities of andere functies in
het bestuur? Neem vrijblijvend contact op. Mail naar voorzitter@kunstinhetkerkje.nl of bel met de
voorzitter Frédérique Bijl op 06-51737690.
Heb je interesse en wil je reageren op de vacature? Wij ontvangen dan graag een mail met
achtergrondinformatie en een CV. Stuur dit naar voorzitter@kunstinhetkerkje.nl o.v.v. vacature
programmeur exposities.

