HET KONINKLIJK MUSEUM
VOOR MIDDEN-AFRIKA (KMMA)
zoekt

Muzikanten/animatoren (m/v/x)
Freelance

CONTEXT
Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) heeft in haar educatief aanbod 3 verschillende
muziekworkshops: Muziki (2 e - 6 e leerjaar), Music on the move (2 e – 6 e middelbaar) en Birthday in music
(verjaardagsworkshop). We zoeken nog ervaren muzikanten/animatoren die regelmatig inzetbaar zijn ,
vooral tijdens de weekdagen. Een bijkomende opleiding is voorzien voor de weerhouden kandidaten.
JE FUNCTIE
Als freelance muzikant/animator sta je in voor het geven van de muziekworkshops. Deze bestaan uit
een interactief bezoek over Afrikaanse muziek in de zalen van de permanent e tentoonstelling, en een
muzikale animatie in een aangepaste muziekruimte. De workshops zijn bedoeld voor groepen van
kinderen, jongeren en volwassenen.
JE PROFIEL
-

Je hebt een goede kennis van het Nederlands
Kennis van andere talen is een pluspunt
Je bent muzikant
Je hebt een goede kennis van (Centraal-)Afrikaanse muziek

JE COMPETENTIES
-

Je kan informatie interpreteren, deze op een begrijpbare manier doorgeven aan een breed publiek en
hen zo laten kennismaken met de diversiteit van het Afrikaanse continent.
Je bent in staat muziekworkshops animeren (vb. percussie, likembe, balafoon, …).
Je kan interesse opwekken bij diverse publiek.
Je kan je gemakkelijk aanpassen aan verschillende soorten publiek .
Je bent enthousiast, creatief en houdt van contact met mensen.
Ervaring in het werken met kinderen en jongeren is een pluspunt .
Je bent flexibel en beschikbaar tijdens de week en in het weekend .

WIJ BIEDEN
-

Een dynamische en interessante werkomgeving
Opleidingen met betrekking tot:




-

het KMMA en zijn opdracht
de inhoud van bepaalde zalen van de permanente tentoonstelling waar muziek aan bod komt
de verschillende muziekworkshops die het KMMA aanbiedt

Een keuze uit verschillende mogelijke statuten: zelfstandige werknemer, zelfstandige werknemer in
bijberoep, werken via een VZW, interim-contract.
De bezoldiging gebeurt volgens het aantal prestaties. De tarieven zijn vastgelegd door het KMMA.

INTERESSE?
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar HR-RH@africamuseum.be voor 01 september 2019, met
referentie S/educ-music.
Voor bijkomende informatie kan je het museumteam contacteren op 0479/79.59.51 of
katrien.van.craenenbroeck@africamuseum.be

