Zoekt vrijwilligers voor de expositie Hidden Structures
Van 11 t/m 14 oktober presenteert Oddstream opnieuw bijzondere
mulitmedia kunst, deze keer in de stadskelders in Arnhem.

We zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die onderdeel willen uitmaken
van een inspirerend vrijwilligersteam. Vind je het leuk om mensen welkom te
laten voelen? Bezoekers te informeren en in dialoog te gaan over kunstwerken?
Een kunstachtergrond of liefde voor beeldende kunst is en pre maar niet
noodzakelijk. Wij zorgen in ieder geval dat je goed voorbereid aan de slag kan.
Vind je het leuk om onderdeel te worden van ons team? Meld je dan zo snel
mogelijk aan via dit formulier.
De expositie is dagelijks van 13:00 tot 21:00 uur geopend. Oddstream is op zoek
naar publieksbegeleiders, kassa & info medewerkers maar ook voor de opbouw
en diverse andere werkzaamheden gedurende de expo.
Competenties die je kan ontwikkelen:
 Voorlichting aan verschillende doelgroepen
 Ontwikkeling van je kunstkennis
 Overbrengen van de gedachte van de kunstenaar
 Inspirerend en creatief participeren
 Samenwerken
 Uitbreiden van je eigen netwerk
Wat we bieden:
 Voorbereiding voor de expo
 Een inspirerend team & werkomgeving
 Een maaltijd & snacks tijdens je dienst
 Een gratis kaartje van de Expo om weg te geven
 Een feestje op zaterdag bij Bar de Groen
 Oddstream goodies
 Reiskostenvergoeding
 Karma punten!

Functieomschrijving:
 Publieksbegeleider: tijdens de expositie zullen twaalf kunstwerken tentoongesteld
worden waarbij er bij een aantal werken meer info wordt gegeven. Je taak is dus om het
werk verder toe te lichten, prikkelende vragen aan bezoekers te stellen en een oogje in
het zeil te houden, aangezien veel van de kunstwerken kwetsbaar zijn.
 Kassa & info medewerker: kaartverkoop en het algemeen informeren van bezoekers
over de expositie en locatie.
 Opbouw/flex medewerker: ondersteunen van organisatie en kunstenaars voor en tijdens
de expo met diverse voorkomende taken.
Onze voorkeur gaat naar vrijwilligers die één of meerdere volledige diensten kunnen werken
van 13.00 tot 21.00 uur (tijdens de expo). Bij genoeg aanmeldingen hebben we welllicht ook
de ruimte om kortere diensten in te plannen van 13.00 tot 17.00 en van 17.00 tot 21.00 uur.
Op het aanmeldingsformulier kan je in ieder geval je voorkeur en mogelijkheden aangeven!
Zie voor meer info over de achtergrond van de expositie www.oddstream.nl. Bij vragen kan
je mailen naar vrijwilligers@oddstream.nl
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