OPROEP STAGE PRODUCTIE « RESIDENCE & REFLECTION »
Het Kunstenfestivaldesarts is een bicommunautair kunstenfestival dat jaarlijks gedurende drie weken
plaatsvindt in Brussel. Wij werken samen met een twintigtal Nederlands- en Franstalige theaters
en culturele organisaties, verspreid over de stad. Het festival biedt het publiek de kans om zowel
Belgische, Europese als niet-Europese artiesten te ontdekken, met een eigenzinnige kijk op de wereld.
Als internationaal project verdedigt het festival een open ingesteldheid en wil het mensen stimuleren
hun vertrouwde perspectief in vraag te stellen. In 2019 vindt het festival plaats van 10 mei tot en met 1
juni. Meer info vind je op www.kfda.be
Het Kunstenfestivaldesarts is op zoek naar een stagiair(e) om de productie van het project
Residence & Reflection op te volgen.
Residence & Reflection
Elk jaar nodigt het Kunstenfestivaldesarts een
aantal kunstenaars uit die het festival gedurende
10 dagen intensief volgen en met elkaar in gesprek
gaan: het Residence & Reflection project. Het gaat
om jonge artiesten uit alle hoeken van de wereld,
ontmoet tijdens de vele prospectiereizen, maar
ook enkele Belgische kunstenaars met een even
grote openheid. De Res&Ref’ers zijn niet alleen
erg hongerig naar internationaal werk, ze zijn ook
benieuwd naar elkaars soms uiteenlopende meningen
en perspectieven. In het uitwisselen en delen van hun
observaties ontstaat een ruimte waarin verschillende
interpretatiekaders, politieke overtuigingen,
ethische bedenkingen en esthetische voorkeuren
tegenover elkaar worden geplaatst. De deelnemers
ontmoeten niet alleen een tiental collega’s uit de hele
wereld – onderweg komen ze ook zichzelf tegen, als
kunstenaar, als wereldburger, als mens.
Profiel
• Je bent een student(e) cultuurmanagement,
kunstwetenschappen, culturele studies,
sociaal-cultureel werk, project kunstvakken,
communicatie, lerarenopleiding, etc.
• Je bent op zoek naar een stage van minimum 2
weken (binnen het kader van een opleiding). Je
bent optimaal beschikbaar tijdens het festival.
Aanvang en duur van de stage overeen te komen.
• Je voelt je thuis in een tweetalige (FR/NL) &
internationale (ENG) context en hebt een goede
kennis van het Frans, Nederlands en Engels.
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent
sociaal vaardig en flexibel ingesteld. Je kan
zelfstandig & projectmatig werken.

•
•

Tijdens je stage ben je bereid om 7/7 te werken
(overdag en ’s avonds, weekends inbegrepen).
Je bent vertrouwd met Brussel en het
cultuurleven van de stad en hebt aﬃniteit
met het programma en de missie van het
Kunstenfestivaldesarts.

Taken
• Je volgt het Residence & Reflection-project van
dichtbij op als de productieassistent van de
betrokken artiest(en) en moderator.
• Jij bent tijdens het festival de
verbindingsfiguur tussen de Res&Ref’ers en het
Kunstenfestivaldesarts.
• Concreet, zorg jij voor alle productionele
aspecten van de residentie (onthaal artiesten,
begeleiding in Brussel, praktische opvolging van
de residentie, catering, enz.).
• Je woont alle weksessies van de residenten bij
en komt zo in aanraking met alternatieve leer& presentatieprocessen, onder begeleiding van
de moderator.
• Na de residentie schrijf je een verslag voor het
Kunstenfestivaldesarts in het ENG (bedoeld voor
intern gebruik).
Wij bieden de mogelijkheid om een stage uit te voeren
bij een festival met een internationale uitstraling,
en om zich te familiariseren met het Brusselse en
internationale artistieke landschap binnen een
dynamische en inspirerende werkomgeving.
Interesse?
Stuur je CV en een korte motivatiebrief naar
anne@kfda.be voor 22 oktober 2018.
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