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Gezocht! EDUCATIEVE
KRUISBESTUIVER
Kan jij verwondering opwekken bij kinderen en jongeren? En
weet je hen ook te enthousiasmeren voor de schoonheid en
complexiteit van het leven?
Voor LABIOMISTA zoeken we educatieve
kruisbestuivers met een groot hart voor hedendaagse kunst,
wetenschap, kinderen en jongeren. Met veel passie neem je
jongeren mee op ontdekking door het evoluerende kunstwerk
van kunstenaar Koen Vanmechelen. Op interactieve wijze laat
je hen zelf ontdekken en nadenken over hun eigen plaats in
de wereld. Zonder hen te overladen met informatie weet je
de essentie van LABIOMISTA door te geven aan een jonge
generatie.
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Je hebt minstens 1 jaar relevante ervaring
met kinderen en jongeren
Je kan gidsen in het Nederlands,
meertaligheid (Frans, Engels, Duits) is een troef
Je mentaliteit is ‘hands-on’
Je stelt je flexibel op
Je bent beschikbaar op schooldagen
Je hebt ervaring met storytelling en
werkt het liefst interactief
Je filosofeert samen met je doelgroep
en kan prikkelende vragen stellen
Je richt je op de leefwereld van je doelgroep
en weet wat hen bezighoudt
Je kan een ingewikkeld verhaal vertalen
op kinder- en jongerenmaat
Je houdt van meerstemmigheid en diversiteit
en kan hiermee om
Je bent collegiaal
Je kan je uren factureren
Je hebt interesse in het werk van Koen Vanmechelen
of bent bereid om je hierin te verdiepen
En je bent altijd SUPERENTHOUSIAST

WAT BIEDEN WIJ AAN?
—
—
—
—

De kans om op LABIOMISTA te gidsen
Een enthousiast team
Gidsenhandleidingen om per doelgroep mee
aan de slag te gaan
De nodige opleidingen en ondersteuning

TER INFO — Ben je ook geïnteresseerd om
groepen volwassenen te begeleiden? Geef dit aan
in je kandidatuurstelling.

LABIOMISTA is een evoluerend kunstwerk
over de mix van het leven.
Op de fundamenten van het mijnverleden
en de oude dierentuin van Zwartberg neemt
LABIOMISTA je mee in de visie en het levenswerk
van kunstenaar Koen Vanmechelen. Via kunst komt
een verhaal tot leven over identiteit, fertiliteit en
bio-culturele diversiteit. LABIOMISTA is een
unieke samenwerking tussen kunstenaar en stad, een
ontmoetingsplek voor alle soorten op deze wereld en
een broedplek voor nieuwe ideeën, creaties, projecten
en samenwerkingen.
labiomista.be

