Gezocht: leden YOUNG OFFICE junior
Ben jij tussen de 13 en 17 jaar en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Lijkt het je leuk om culturele
evenementen te organiseren voor leeftijdsgenoten? Meld je dan nu aan voor YOUNG OFFICE
junior!
YOUNG OFFICE is de jongerenafdeling van het Bonnefantenmuseum. Met afwisselende evenementen
en activiteiten maken zij van het museum een bruisende ontmoetingsplek voor jonge
cultuurliefhebbers. Ook houden zij het museum scherp door kritische vragen te stellen en advies te
geven over uiteenlopende zaken zoals publieksbereik, communicatie, programmering en inrichting.
Het Bonnefantenmuseum heeft een grote collectie oude en hedendaagse kunst en organiseert
daarnaast diverse tijdelijke tentoonstellingen.
Wat doet een YOUNG OFFICE- lid (YO’er)?
-

Je organiseert museum gerelateerde evenementen voor leeftijdsgenoten (o.a. tijdens
Museumnacht en het Pop- up museum bij PINKPOP).

-

Je richt een speciale YOUNG OFFICE ruimte in die toegankelijk is voor het museumpubliek

-

Samen met de afdeling educatie ontwikkel je workshops en programma’s voor jongeren

-

Je bepaalt en maakt de inhoud van de YOUNG OFFICE social media kanalen

-

Je adviseert het museum waar nodig en gebruikt daarvoor je persoonlijke ervaring en kennis

-

Je werkt gemiddeld drie tot vijf uur per week, vrijdagavond van 16.00 tot 18.00 en de eerste
zaterdag van de maand van 12.00 tot 17.00u.

Wie zoeken we?
Op dit moment is er al een YOUNG OFFICE studentengroep actief. Voor de YOUNG OFFICE
juniorgroep zijn we op zoek naar 8 enthousiaste jongeren tussen de 13 en 17 jaar oud. Een
organisator, een planner, een netwerker, een creatieve geest… we zoeken jongeren met
verschillende talenten! Je opleiding, achtergrond en kennis van kunst spelen geen rol. We streven
naar een diverse groep die een jaar lang de handen in elkaar slaat en meebouwt aan het museum als
ontmoetingsplek voor jongeren. De juniorgroep start begin september 2017.
Wat bieden we?
-

De kans om unieke ervaringen op te doen in de culturele sector

-

Samenwerken met leeftijdsgenoten die jouw interesses delen

-

De mogelijkheid om verschillende trainingen te volgen en nieuwe vaardigheden te leren
zoals rondleiden, schrijven, presenteren en organiseren

-

Een kijkje achter de schermen van het museum en samenwerken met verschillende
professionals

-

Een pluspunt op je CV

Voel jij je aangesproken? Meld je aan door bijgevoegd inschrijvingsformulier te mailen naar
vanormelingen@bonnefanten.nl voor 24 juli 2017. Je krijgt per mail een ontvangstbevestiging van je
aanmelding. Heb je vragen? Mail of bel 043- 3290115.
Selectieprocedure
In de eerste week van augustus krijg je bericht of je uitgenodigd wordt voor de kennismakingsmiddag
op zaterdag 26 augustus van 14.00 tot 18.00. Je krijgt ook bericht als je niet wordt uitgenodigd.
Tijdens de kennismakingsmiddag laten we je het museum zien, maak je kennis met de huidige
YOUNG OFFICE studentengroep en ervaar je hoe het is om YO’er te zijn. Uiteraard nemen wij ook
goed de tijd om jou te leren kennen. Na de kennismakingsmiddag krijg je bericht of je op gesprek
mag komen bij de conservator educatie, Stefanie Metsemakers en de coach van de juniorgroep,
Astrid Vanormelingen. Zij maken de uiteindelijke selectie van 8 leden. De juniorgroep start begin
september 2017.

Aanmeldformulier
Leuk dat je interesse hebt in YOUNG OFFICE! Hieronder staan een aantal vragen omdat we je graag
beter leren kennen. Vul ze zo volledig mogelijk in, foute antwoorden bestaan niet. We ontvangen
jouw ingevuld formulier graag voor 24 juli 2017 per mail. Heb je vragen? Mail of bel naar
vanormelingen@bonnefanten.nl of 043- 3290115.
Vergeet niet om alvast de kennismakingsmiddag op zaterdag 26 augustus van 14.00 tot 18.00 in je
agenda te noteren.
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1. Wat doe je in je vrije tijd?

2. Hoe omschrijven anderen jou in 3 woorden?

3. Als jij een kunstwerk was, wat zou er op je titelkaartje staan?

4. Wat zijn jouw sterke punten/ kwaliteiten? Noem er minstens 2 en leg ze kort uit.

5. Naar wie of wat kijk je op?

6. Hoe ken je YOUNG OFFICE?

7. Wat denk jij dat het inhoudt? En wat zou je graag willen leren?

8. Waarom ben jij geschikt voor YOUNG OFFICE?

9. Hieronder mag je een foto van jezelf plaatsen, dan weten we alvast welk gezicht we bij welk
verhaal moeten plaatsen! Een filmpje meesturen mag natuurlijk ook.

Dank voor je aanmelding! Stefanie Metsemakers (conservator educatie) en Astrid Vanormelingen
(coach YOUNG OFFICE juniorgroep), Bonnefantenmuseum

