Biesbosch Museum standplaats: Rotterdam
Stagiair tentoonstellingBiesbosch MuseumEilandSamenstellen tentoonstellingsmateriaal nieuwe
permanente tentoonstelling voor het Biesbosch MuseumEiland.
Het Biesbosch Museum wordt grootscheeps verbouwd, en de permanente tentoonstelling wordt
opnieuw ingericht door een voor de gelegenheid samengesteld team (curator, vormgever, educator
e.a.). De tentoonstelling staat in de steigers (concept en schetsontwerp zijn klaar) en wordt de
komende maanden preciezer ingevuld. Deels met objecten uit de bestaande collectie, maar er komt
ook veel nieuw materiaal in de tentoonstelling. Jouw taak is het ondersteunen van de curator bij het
uit- en onderzoeken en het bij elkaar brengen van het tentoonstellingsmateriaal. De standplaats van
het team is Rotterdam. Instituten die moeten worden bezocht zijn o.a. het Instituut voor Beeld en
Geluid in Hilversum, het Nationaal Archief in Den Haag e.a. Je wordt aangestuurd door de curator,
maar werkt ook nauw samen met de andere leden van het team.
Wij zoeken:






iemand die museale of verwante studie volgt (bv kunstgeschiedenis laatste fase) met
historische belangstelling én affiniteit met (landschaps)architectuur
iemand die nieuwsgierig en doortastend in het onderzoek is
iemand met verantwoordelijkheidsgevoel die zelfstandig kan werken en beschikt over goede
organisatorische vaardigheden
iemand die kritisch is en eigen ideeën inbrengt
iemand die zo spoedig mogelijk in januari en in februari 3 à 4 dagen beschikbaar is met
mogelijkheden voor verlenging naar maart en april (het aantal uren kan in overleg worden
vastgesteld)

Werkzaamheden:





Onderzoeken van archieven n.a.v. ‘leads’ van de curator.
Meehelpen bij het samenstellen, selecteren en het vergaren van het
tentoonstellingsmateriaal.
In samenspraak met curator/producent contact onderhouden met instellingen als archieven.
Meeschrijven aan teksten voor de tentoonstelling.

Wat bieden wij?



De kans om in een multidisciplinair team van tentoonstellingsmakers mee te werken aan de
nieuwe permanente tentoonstelling van het Biesbosch MuseumEiland.
Er is een stagevergoeding beschikbaar, deze wordt in overleg vastgesteld.

Solliciteren
Stuur een mail met cv naar biesbosch.tentoon@gmail.com o.v.v. ‘stage’. Bijlages meesturen als PDF.
Ook willen we graag horen vanaf wanneer je stage kunt lopen. Voor meer informatie kun je bellen
met Marieke Hillen 06 24754086.

