ZERP Galerie, Rotterdam
ZERP Galerie biedt een stageplaats aan een Bachelor- of Masterstudent. Het betreft voornamelijk
een meeloopstage, waarin je te maken krijgt met de dagelijkse gang van zaken. Tijdens de
stageperiode zal je meewerken in een klein team, waarin je de gelegenheid krijgt met alle facetten
van de galeriewereld kennis te maken. Geplaatst 17 augustus 2017.
ZERP Galerie is een jonge, groeiende galerie te midden van de bloeiende Rotterdamse kunstscène.
De galerie zet zich in om hedendaagse kunstenaars in een vroeg stadium van hun ontwikkeling te
begeleiden. Bij de galerie zijn zowel (inter)nationaal geroemde kunstenaars als jonge, aanstormende
talenten aangesloten. Om de interactie tussen verschillende kunstenaars te ondersteunen,
representeert ZERP Galerie kunstenaars uit verschillende artistieke disciplines, zowel schilderkunst,
performance, fotografie, sculptuur als videokunst. Per jaar worden er ongeveer acht tot tien
tentoonstellingen georganiseerd, daarnaast neemt de galerie ook deel aan kunstbeurzen.
Omschrijving stageplaats
ZERP Galerie biedt een stageplaats aan een Bachelor- of Masterstudent. Het betreft voornamelijk
een meeloopstage, waarin je te maken krijgt met de dagelijkse gang van zaken. Tijdens de
stageperiode zal je meewerken in een klein team, waarin je de gelegenheid krijgt met alle facetten
van de galeriewereld kennis te maken. In overleg is er ook de mogelijkheid tot het uitbreiden van de
stage naar studie gerelateerde doeleinden. De stage zal een goede mogelijkheid vormen voor de
stagiair om in een korte periode belangrijke contacten en praktijkervaring op te doen in de
kunstwereld.
Werkzaamheden
Werkzaamheden variëren van het schrijven van persberichten, het verzorgen van persmateriaal, het
assisteren bij de opstelling van tentoonstellingen, administratieve ondersteuning, onderzoek naar
kunstenaars van de galerie, voorbereiden van kunstbeurzen, uitvoeren en uitwerken van kleine
evenementen.
Profiel stagiair
- Affiniteit met hedendaagse kunst
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
- Zelfstandig, pro-actief en verantwoordelijk
- Communicatief
- Ervaring in de culturele sector en/of in schrijven is gewenst
We bieden een stageplaats aan een Bachelor of Masterstudent, die 3 a 4 dagen per week
beschikbaar is voor een minimale periode van drie maanden. Aanvang van de stage zal in overleg
worden bepaald. Een motivatiebrief en C.V. kan worden gestuurd naar: info@zerp.nl

