Vacature gespreksleiders
Gezocht: Gespreksleiders Verdiepingsprogramma Oerol 2017 (9-18 juni)
Jaarlijks verandert het eiland Terschelling in juni tien dagen lang in één groot podium voor theater,
dans, straattheater, beeldende kunst en muziek. Honderden kunstenaars strijken neer om, mede
dankzij de nieuwsgierigheid van de bezoekers, de ruimte te voelen om nieuwe dingen te creëren,
onderzoeken en te presenteren.
Afgelopen jaren bouwde Oerol samen met Gebied-B (Bureau voor kunsteducatie) aan een solide
Verdiepingsprogramma waarin we tijdens het festival verbindingen leggen tussen kunstenaars,
landschap, wetenschap en publiek. Ook hier staan experiment en onderzoek centraal.
Vanuit een schaalvergroting en doorontwikkeling van dit programma hebben Gebied-B en Oerol
afgelopen jaar de Art-and-Audience Academy opgericht.
Voor deze Academy organiseren we een trainingsdag voor gespreksleiders op zaterdag 1 april in
Amsterdam. Uitwisselen en ontmoeten staan die dag centraal.
Tegelijkertijd is het een wervingsdag voor aankomend festival: we zoeken nieuwe gespreksleiders
voor diverse onderdelen van het Verdiepingsprogramma zoals de nagesprekken op locatie, gegidste
routes en Oerol Colleges.
Binnen de Art-and-Audience Academy staan kennisuitwisseling en scholing centraal. Hoe zal de rol
van publiek in de toekomst worden vormgegeven tijdens onder andere podiumkunstenfestivals? Wij
denken dat hier een potentieel onderontwikkeld gebied ligt waarbinnen we graag een voortrekkersrol
op ons nemen en dit met anderen willen onderzoeken.
Wil jij deelnemen aan deze trainingsdag en ben je:
- Nieuwsgierig
- Niet bang om moeilijke vragen te stellen
- Sociaal
- Professional of heb je aantoonbare werkervaring kunsten/gespreksleiding
- Geïnteresseerd in de ervaring van het publiek
- Beschikbaar tijdens het gehele festival
En heb je:
- Affiniteit/kennis van Oerol
- Affiniteit/kennis met socratische gesprekstechnieken
- HBO werk/denkniveau
Stuur je dan motivatiebrief (max 1 A4) en CV naar verdieping@oerol.nl voor 25 maart.
Er is plek voor 15 deelnemers. De trainingsdag o.l.v. Gebied-B is kosteloos en ter kennismaking.
Indien je wordt geselecteerd als gespreksleider tijdens Oerol, dan biedt Oerol een vergoeding,
bootticket, verblijf en sejours.

Vragen of meer informatie
sabine@oerol.nl / 0562 – 448 448
www.oerol.nl
www.gebied-b.nl

