OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING

Freelance gids/workshopbegeleider
voor het Muziekinstrumentenmuseum – KMKG
Het MIM is deel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG).
Zowat 1200 stukken zijn tentoongesteld op 4 verdiepingen die elk een eigen invalshoek bieden: een
chronologisch parcours van muziek in het Oude Egypte tot instrumenten uit de 19 e eeuw, een zaal
gewijd aan de klavieren, een verdieping die in het teken staat van de traditionele muziek wereldwijd
en een verzameling met focus op mechanische, elektrische en elektronische instrumenten.
Het museum is ondergebracht in het Old England gebouw op de Kunstberg, een boeiend
architecturaal kader samengesteld uit een neoklassiek herenhuis, een stalen bouwwerk van Saintenoy
en een nieuwe constructie in de Villa Hermosastraat.
De missie is om mensen, kunst en (muziek)geschiedenis te verbinden. Als museum bieden we
democratiserende, inclusieve en meerstemmige ruimtes aan voor een kritische dialoog over verleden
en toekomst en wakkeren we in Brussel, hart van Europa, nieuwsgierigheid en verwondering aan voor
de werelden die vrouwen en mannen hebben gemaakt. Wij streven diepere inzichten in samenleving
en culturen na. Dat moedigt ons aan om beter zorg te dragen voor de wereld, waardoor we ons ook
een andere wereld kunnen voorstellen. Wij streven ernaar bij te dragen aan menselijke waardigheid
en sociale rechtvaardigheid, wereldwijde gelijkheid, planetair welzijn, gevoel voor schoonheid en besef
van tij
In het waarmaken van deze visie is je rol als gids/workshopbegeleider groot.
Functieomschrijving
Als freelance gids/workshopbegeleider geef je rondleidingen, workshops en verjaardagsfeestjes voor
diverse doelgroepen in het MIM . Kinderen en jongeren vormen de belangrijkste bezoekersgroep.
Functieprofiel
• Je hebt bij voorkeur een muzikale opleiding achter de rug binnen de opleidingen musicologie,
muziekpedagogie, lerarenopleiding muziek of conservatorium of je bent actief als gids en hebt
een uitgesproken affiniteit met muziek en muziekinstrumenten.
• Een bijkomend diploma lerarenopleiding is een pluspunt.
• Kunnen gidsen in een andere taal (EN, DUI) is dat eveneens.
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Je bent flexibel inzetbaar, ook op zaterdag en zondag.
Je werkt graag met publiek en gaat op een open en positieve manier om met de deelnemers
aan de activiteiten.
Je integreert gemakkelijk in een team en bent collegiaal
Je hebt ervaring in het onderwijs of met jongerenwerking.
Je hebt inzicht in didactiek en leerprocessen en ervaring met interactieve werkvormen.
Je hebt een groot empathisch vermogen en voelt aan wat er in een groep leeft. Je haakt in op
vragen en reacties van je publiek en bouwt in dialoog met hen een verhaal op.
Je bent bereid zelfstandig te studeren.
Je bent klantgericht en speelt in samenwerking met de onthaalmedewerkers en
erfgoedbewakers in op de behoeften van de groep.

Aanbod
•

•
•
•

Je kan aan de slag als freelancer op zelfstandige basis of via Amplo of Smart. De frequentie
van de rondleidingen en/of workshops hangt af van de aanvragen van de groepen. Je
wordt betaald per prestatie.
Je maakt als freelance gids/workshopbegeleider deel uit van dienst Publiek & Educatie van
de KMKG
Regelmatig vormingen in organologie en didactische werkvormen.
Een boeiende en mooie werkomgeving, heel vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Interesse?
Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je kandidatuur zo vlug mogelijk, met
- sollicitatiebrief waarin je je kandidatuur motiveert &
- uitgebreid cv
naar: public@kmkg-mrah.be
tav Klara Herremans - Dienst Publiek en Educatie KMKG – MIM, Jubelpark 10, 1000 Brussel
Meer info: https://www.mim.be/nl

