Vacature Stagiair(e) productie
Per: augustus/september 2019
Omvang: 32 – 40 uur per week, minimaal 3 maanden
Plaats: Utrecht centrum
Over BAK, basis voor actuele kunst
BAK, basis voor actuele kunst is sinds 2000 een toonaangevende
internationale beeldende kunstinstelling, gevestigd in Utrecht, die werkt op het snijvlak
van hedendaagse kunst en maatschappij. BAK is een basis voor kunst die niet gaat
om ‘making things’, maar juist om ‘making things happen’; hoe kunnen kunst en
kunstenaars bijdragen aan sociale verandering? Met deze missie in gedachten brengt
BAK kunst, kennis/wetenschap en sociale actie bijeen om met haar publiek de wereld
anders vorm te geven. Dit doet zij door publieke programmering en het maken van
tentoonstellingen te combineren met onderzoek, onderwijs, kennisdeling en
talentontwikkeling.
Van september 2019 tot en met januari 2020 organiseert BAK samen met kunstenaar
Jeanne van Heeswijk een groot project in het kader van ‘civic practice’. Dit bestaat uit
een tentoonstelling met een uitgebreid publiek programma, dagelijkse workshops,
uitwisselingen, lezingen, debatten, collectief leren, etc. Voor dit programma wordt
intensief samengewerkt met zowel nationale en internationale kunstenaars, theoretici
en activisten als zo’n 35 lokale initiatieven en gemeenschappen in Utrecht.
Zie voor meer informatie ook: www.bakonline.org/nl
Voor dit project is BAK op zoek naar twee stagiairs voor organisatie en productie.
Werkzaamheden
-

(Ondersteuning bij) organisatie en productie van de workshops en
activiteiten die dagelijks plaats zullen vinden bij BAK.
Ondersteuning bij de productie van de tentoonstelling.
(Ondersteuning bij) organisatie en productie van het openbare
avondprogramma; lezingen, debatten, performances.
Algemene ondersteuning van de projectmanager bij de planning en
coördinatie.
Ondersteuning bij de communicatie rondom deze evenementen
Onderhouden van contacten met samenwerkingspartners en communities.

Profiel
-

Je hebt oog voor detail en je bent goed in plannen en overzicht houden
Je bent stressbestendig en werkt zelfstandig, je toont initiatief
Je hebt affiniteit met hedendaagse kunst, actuele maatschappelijke
kwesties en het werken met veel verschillende communities.
Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden
Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels
Technisch inzicht is een pré

Wij bieden
- Professionele begeleiding
- Een dynamische, informele, jonge werkomgeving in het centrum van Utrecht
- Stagevergoeding
- Veel ruimte voor eigen initiatief
- Mogelijkheid om gratis deel te nemen aan het publieke programma van BAK
- Mogelijkheid om alle facetten te leren kennen van projectmanagement.
Interesse?
Stuur je motivatie en CV naar Sanne Karssenberg, projectcoördinator:
sanne@bakonline.org
Voor meer informatie en vragen is zij van maandag t/m donderdag ook
telefonisch bereikbaar op: 030-2316125

