
W A L P U R G I S vzw

WALPURGIS zoekt twee makers om de artistieke kern te verrijken

WIE ZIJN WIJ?
WALPURGIS is een dynamisch en meerstemmig muziektheatergezelschap met deFENIKS als
thuishaven. Het huis wordt gerund  door makers. Onze integrale werking is een afspiegeling van
de samenleving waarvan wij  dromen: genereus, duurzaam, voortdurend in beweging en niet
bang van tegenstellingen en  uitersten.

Vanaf het seizoen 2021-2022 verwelkomen wij twee nieuwe makers in de artistieke kern.

Samen vormen we een dynamisch, flexibel team dat zich herschikt naargelang de aard en noden
van specifieke projecten.

WIE BEN JIJ?
• Je  creëert  artistiek  werk  vanuit  een  grote nieuwsgierigheid  en  een  maatschappelijk

bewustzijn. Onderzoek speelt in je artistieke praktijk een belangrijke rol.
• Je  durft  uit  het  repetitielokaal  te  stappen en  te  werken  over  sectoren  heen  met

organisaties  die  je  nog  niet  kent.  Je  wilt de  kracht  onderzoeken  van  participatieve
trajecten in verschillende fases van een creatieproces.

• Je bent bereid om een huis te delen met een kleine groep makers en intensief samen te
werken. Je staat ervoor open om te leren en wil graag mee verantwoordelijkheid dragen
voor het geheel van de werking.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
• De kans om jouw eigen artistieke taal te ontwikkelen binnen een veilige en stimulerende

werkomgeving en de mogelijkheid om voorbij de duur van één artistiek project te
denken.

• Een inhoudelijke, productionele en zakelijke thuishaven in deFENIKS (Mortsel). De kans  om
expertise op te bouwen en je netwerk uit te breiden.

• De bevoegdheid om de koers van een middelgrote kunstenorganisatie mee uit te zetten. •
Een contract a rato van 0,5 VTE conform CAO, rekening houdend met anciënniteit.

CONTACT
Stuur je motivatiebrief (max. 1500 woorden) of -filmpje (max. 5 minuten) + CV of portfolio naar
artistiek@walpurgis.be

Deadline kandidatuur: 25 jun 2021
Kennismakingsgesprekken op 17 juli 2021
Wil je meer info? Stuur ons gerust een mail dan nemen we contact met je op.
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