Betreft: openstaande vacature historisch medewerker Kunsthal Sint-Pietersabdij

Geachte,
Bedankt voor het toesturen van jullie sollicitatie voor de vacante betrekking van historisch medewerker.
De Kunsthal Sint-Pietersabdij heeft uw sollicitatie goed ontvangen.
Wij zijn blij u te mogen meedelen dat jullie sollicitatie werd weerhouden. Jullie klas mag meehelpen aan
het historisch onderzoek over de Tweede Wereldoorlog en ook een deel van onze laatste
tentoonstellingsruimte helpen invullen.
Om uw onderzoeksterrein te verkennen is het wenselijk dat u alvast een bezoek brengt aan de
tentoonstelling “Gekleurd Verleden. Familie in oorlog”. Tijdens dat bezoek wordt u ondergedompeld in
de leefwereld van getuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Mensen vertellen hoe ze de oorlog beleefden
in het najaar van 1944 en wat ze hebben meegemaakt. Het zijn gekleurde verhalen vol tegenstellingen
die het grote verhaal van de oorlog een menselijk gelaat geven.
We verwachten dat jullie na het bezoek meteen aan de slag gaan. We willen namelijk ook onze
medewerkergalerij een menselijk gelaat geven. U krijgt bij het bezoek meer details over de eerste
opdracht.
Na dit bezoek kunnen jullie in de klas aan de slag met allerhande opdrachten, om zo méér te weten te
komen over deze traumatische gebeurtenis voor velen. Verschillende aspecten uit de Tweede
Wereldoorlog komen aan bod, en de opdrachten zijn zéér divers (taal, muziek, getallen, creativiteit,…),
zodat iedereen de kans krijgt de eigen talenten te gebruiken bij het historische onderzoek. De resultaten
van deze zoektocht mogen jullie op creatieve wijze visualiseren en tentoonstellen in onze ‘kamer vol
herinneringen’. Van zodra jullie eindproduct klaar is kunnen jullie contact opnemen met de educatieve
medewerker door te bellen 09/243 97 43 of te mailen naar anke.dhaene@gent.be. We maken dan een
afspraak met de klas om jullie werk op te hangen in de Kunsthal Sint-Pietersabdij.
We hopen van harte dat jullie deze uitdaging tot een goed einde brengen. De geslaagde medewerkers
overhandigen we, na het ophangen van het resultaat, het diploma van “Excellent Medewerker” .
We kijken al uit naar onze samenwerking!
Vriendelijke groeten,
Namens het team van Kunsthal Sint-Pietersabdij

