VACATURE CURATOR
QTOPIA QUEER ARTS FESTIVAL 2019
Voor de tweede editie van het Qtopia Queer Arts Festival in Nijmegen zijn wij op zoek naar een
curator.
Het Qtopia Queer Arts Festival is een jong festival, dat afgelopen september-oktober voor de eerste
keer heeft plaatsgevonden. Gedurende iets meer dan twee weken hebben wij, in samenwerking met
16 locaties in Nijmegen, een divers programma over Queer kunst en gerelateerde onderwerpen
mogen presenteren.
In oktober 2019 zal de tweede editie van het festival plaatsvinden, dit jaar met het thema Queer
Diversiteit, een diversiteit die alle hokjes en kaders overstijgt. De kunstenaars verbeelden de
veelzijdigheid van diversiteit in onze samenleving en laten zien hoe deze Queer kan zijn.
Om dit met ons mogelijk te maken zoeken wij een curator met een duidelijke visie over Queer,
diversiteit en hoe dit zichtbaar te maken.
Wat moet je kunnen en willen?
- Je bent iemand die thuis is in de queer kunst - oftewel, je hebt zowel affiniteit met kunst als met
queer
- Je hebt een netwerk in de queer art community
- Je hebt een overzicht over het aanbod van beeldende (queer)kunst
- Je bent gepassioneerd om de visie en de inhoud te waarborgen - volgens het thema “diversiteit”
- Je bent iemand die ervaring heeft met het werken in teams
- Je bent iemand die ervaring heeft met het werken met kunstenaars
- Je hebt tijd in de zomer, onze ervaring is dat de drukste periode tussen mei en augustus zal zijn.
Wat zou fijn zijn?
- Je bent geschoold in de kunsten (niet per se academisch)
- Je komt uit Gelderland (of bent bereid om te reizen)
Wat bieden wij?
- Part-time functie: het aantal uur wordt in onderling overleg afgesproken en is mede afhankelijk van
het resultaat van de fondsenwerving
- Deel uit maken van een team dat een (q)utopische missie heeft en dit wil uitdragen
Wat ga je doen?
- Kunst & kunstenaars zoeken op inhoud en kwaliteit voor het festival: het spotten van kunstenaars,
selecteren van de inhoudelijk en qua kunst meest relevante, en vervolgens de betreffende,
kunstenaars benaderen
- het thema waarborgen in de beeldende kunst aanbod binnen het festival: het bewaken van de
samenhang in het totale programma en het aanbrengen van thematische accenten die op diverse
locaties terugkeren.
- Voor de zomervakantie dit allemaal organiseren met samen met de projectgroep
- vlak voor het festival mee helpen inrichten en opnieuw inhoud waarborgen.
Deadline
Stuur uiterlijk 15 januari je sollicitatie (inclusief motivatiebrief met daarin jouw visie op diversiteit
binnen queer art) naar info@qtopiaqueerartsfestival.nl

