STORMOPKOMST zoekt een artistiek coördinator
Organisatie
STORMOPKOMST is een multidisciplinair presentatieplatform voor kinderen en volwassenen.
Het festival focust specifiek op kunstdisciplines die weinig aan bod komen in de reguliere
kinderprogrammering van kunstenorganisaties en cultuurcentra: beeldende kunst, mediakunst,
muziek, architectuur, en interdisciplinaire kunstvormen. Met een gevarieerd programma is
STORMOPKOMST voor jong én oud, toevallige passant én ervaren bezoeker een echt
ontdekkingsfeest.
www.stormopkomst.be
Profiel
Wij zoeken iemand met een artistieke visie die aansluit bij de uitgangspunten van
STORMOPKOMST en met de verbeeldingskracht, durf en gedrevenheid die nodig zijn om van
STORMOPKOMST een uniek festival te maken.
Als artistiek coördinator ben je eindverantwoordelijke van het festival, dat plaatsvindt op 28 en
29 maart in de Warande, Turnhout.
Je bent de enige werknemer van de vzw, maar werkt nauw samen met de collega’s van de
partnerorganisaties.
STORMOPKOMST is gehuisvest in Cultuurhuis de Warande en krijgt er logistieke ondersteuning
voor de dagelijkse werking en het festival
Functieomschrijving
● Je bepaalt de inhoudelijke lijn van het festival en stelt het hybride artistieke programma
samen in overleg met de programmatoren van de Warande
● Je volgt het contact en de afspraken met de artiesten op
● Je coördineert de communicatie over het festival
● Je coördineert de productie en uitvoering van het festival
● Je volgt de zakelijke en administratieve taken op
Belangrijke eigenschappen
● Je bent thuis in minstens één van van volgende artistieke domeinen: beeldende kunst,
muziek, architectuur, nieuwe media, inter- of transdisciplinaire kunstvormen
● Je hebt ervaring in zakelijke & praktische productie van evenementen
● Je kan goed zelfstandig én collegiaal werken
● Je weet van aanpakken, bent besluitvaardig en stressbestendig

● Je bent flexibel, enthousiast en denkt creatief en oplossingsgericht
● Je hebt een open en communicatieve houding
● Snelle beschikbaarheid is een pluspunt
Je kwaliteiten en vaardigheden zijn doorslaggevend, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of
handicap.
Aanbod
● Een uitdagende en afwisselende job
● Een deeltijds contract (80%) van bepaalde duur met kans op verlenging. (oktober 2020 maart 2021)
● Een vergoeding volgens de barema's van het Paritair Comité 304; looncategorie A,
rekening houdend met anciënniteit.
● Andere modaliteiten (bv. werken als zelfstandig curator) kunnen in samenspraak
bepaald worden.
● Maaltijdcheques
● Tussenkomst in onkosten openbaar vervoer woonplaats – standplaats (de Warande,
Turnhout)
Procedure
● Mail je motivatiebrief, c.v. en een korte aanzet/ ruwe schets van je artistieke plannen
voor het festival (1 A4) voor 20 augustus naar Lana.WILLEMS@stormopkomst.be
● De eerste gesprekken vinden plaats op 2 en 4 september
● Kandidaten die geselecteerd worden voor de tweede ronde krijgen een opdracht en
worden opnieuw uitgenodigd op 16 september
Met vragen over de functie of de vacature kan je terecht bij Sarah Rombouts:
Sarah.rombouts@stormopkomst.be of +32 494 81 69 79 (afwezig tussen 25 en 31 juli)

