Vacature workshopleider Verwend Nest
Nest – Ruimte voor kunst is op zoek naar een bevlogen Haagse kunstenaar die de Verwend Nest
kinderworkshops wil geven op woensdagmiddag.
Verwend Nest
Nest biedt iedere maand twee ‘Verwend Nest’ workshops aan voor kinderen tussen de leeftijd 6-12
jaar. Deze workshops reflecteren op de lopende tentoonstelling en kunnen zelfstandig ingevuld
worden door jou. We vinden het belangrijk kinderen een artistiek denkproces mee te geven en te
laten experimenteren met verschillende technieken en materialen. Voor meer informatie kijk hier:
https://nestruimte.nl/verwend-nest/
Wat is Nest
Nest is een kunstinstelling in het Energiekwartier van Den Haag en presenteert een breed
programma met in de kern kunst, ontmoeting en samenwerking. Als onderdeel van het dynamische
makers klimaat in Den Haag biedt Nest ruimte aan kunstenaars om te experimenteren, te
onderzoeken en te tonen in uiteenlopende presentaties.
Hiermee is Nest een ontmoetingsplek waar mensen en ideeën elkaar vinden. Vanuit maatschappelijk
en sociaal politiek discours bouwt Nest een programma met de overtuiging dat een veelvoud van
stemmen essentieel is om de wereld beter te begrijpen. Dit doet Nest middels tentoonstellingen,
symposia, educatieve programmering voor alle leeftijden en in samenwerking met andere
instellingen en organisaties.
Functie

Het educatieve programma wordt samen met jou en de tentoonstellingscoördinator ontwikkeld. Je
verzorgt de rondleidingen voor de kinderen en mag daar dus ook je eigen draai aan geven. We
zoeken:
- Een vaste docent voor de workshops van ‘Verwend Nest’
- Iemand die het leuk vindt kunst te vertalen naar workshops voor kinderen
- Iemand die interesse heeft in hedendaagse kunst
- Iemand die kan meedenken over de ontwikkeling van het educatieve aanbod
- Iemand die het leuk vindt om het educatieve programma verder uit te bouwen
- Iemand die ervaring heeft in ontwikkeling en geven van workshops
- Je beheerst de Nederlandse taal ten minste op basisniveau
Wat bieden we
-

Een afwisselende baan op freelance basis, betaling conform de CAO van presentatie
instellingen.

Solliciteren?
Spreekt de functieomschrijving je aan en wil je solliciteren? Stuur dan je CV en een korte motivatie in
een door jouw gekozen vorm aan info@nestruimte.nl o.v.v. ‘Verwend Nest workshopleider’ voor
vrijdag 15 januari 2021.

