Mooss vzw, Kunst- en erfgoededucatie voor kinderen, jongeren en hun begeleiders is op zoek naar…
FREELANCE GASTDOCENTEN THEATER
FREELANCE GASTDOCENTEN DANS
voor het begeleiden (en ontwikkelen) van kunsteducatieve workshops, vormingen en/of projecten
voor kinderen, jongeren, en hun begeleiders.
WIE ZOEKEN WE?
• Je hebt ervaring in het werken met groepen kinderen, jongeren en/of hun begeleiders.
• Je hebt genoeg artistieke bagage om met kennis van zaken bestaande workshops van Mooss te
geven en eventueel nieuwe workshops uit te werken.
• Je bent regelmatig beschikbaar, ook buiten de schooluren (woensdagmiddagen, weekends, ...).
Sommige projecten van Mooss duren meerdere (aaneengesloten) dagen.
• Je bent bereid om een basisopleiding in de Moossmethodiek te volgen (een opleidingsdag op
03/02/2017) en een korte stage.
• Je eigen goesting om creatief en artistiek aan de slag te gaan, kan je makkelijk overbrengen aan
een groep kinderen, jongeren of begeleiders.
Stuur je CV met een korte motivatie vóór 10/01/2017 naar vacature@mooss.org. (vermeld
“sollicitatie freelance gastdocent [discipline]” in de titel van je bericht). Ten laatste op 15/01/2017
krijg je een bericht van ons, of je al dan niet weerhouden bent.
De opleidingsdag vindt plaats op 03/02/2017 in Leuven (09u30 – 18u00). Op deze dag krijg je zowel
praktische uitleg over het freelancen bij Mooss, als een inleiding op de methodiek die Mooss
hanteert in al haar activiteiten. We vinden dit een noodzaak voor elke freelancer om deze methodiek
toe te passen. Hetzelfde geldt dan ook voor het volgen van deze dag.
Deze dag is gratis. Je zorgt voor je eigen vervoer naar en van Leuven.

Mooss vzw is een landelijke organisatie voor actieve kunst- en erfgoededucatie. Wij bedenken,
initiëren, organiseren, begeleiden en maken kunst-en erfgoededucatieve projecten. In ons aanbod zijn
er workshops en vormingen dans, erfgoed en musea, theater, muziek, beeldende en audiovisuele
kunsten, kunst-en erfgoededucatieve producten en participatieprojecten. Mooss is actief binnen de
sectoren onderwijs, cultuur, welzijn, vrije tijd en uiteraard het jeugdwerk. Meer informatie daarover
vind je op onze website www.mooss.org

