Cultuurbedrijf Noordoostpolder zoekt docenten Muziek en Dans voor locatie Urk
Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder is voor kunst en cultuur het kloppende culturele hart van de
Noordoostpolder en een faciliterende netwerkpartner. Circa 1200 leerlingen volgen wekelijks lessen
muziek, dans, drama en beeldend. Daarnaast verzorgt het Cultuurbedrijf een breed kunstaanbod voor
het primair en voortgezet onderwijs in de regio. Theater ’t Voorhuys, Museum Schokland en
Kunstuitleen Emmeloord zijn, als ‘endorsed’ merken, onderdeel van het Cultuurbedrijf. Het
Cultuurbedrijf wil de komende jaren bij alle onderdelen het publieksbereik vergroten en het aanbod
vernieuwen. Ontmoeten en beleven staan centraal. Belangrijk speerpunt is ook het verder ontwikkelen
van samenwerkingsverbanden met partijen binnen en buiten de culturele sector.
In maart 2019 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente Urk en het
Cultuurbedrijf Noordoostpolder die als doelstelling heeft een goede toegankelijkheid van lessen in
muziek, beeldend & media en dans op Urk. Cultuurbedrijf NOP werkt voor deze locatie alleen samen
met kunstenaars/docenten als cultureel ondernemers, die zelf verantwoordelijk zijn voor werving van
leerlingen en het incasseren van bijbehorende lesgelden. Zij bundelen zich in een docentencollectief dat
gezamenlijk de huur van lokalen betaalt. Het docentencollectief stemt regelmatig af met de
programmeur van het Cultuurbedrijf. Met Cultuurbedrijf Noordoostpolder wordt tevens de
samenwerking geïnitieerd op het gebied van evenementen zoals voorspeelmomenten en open dagen.
We zijn per direct op zoek naar zelfstandige docenten die onderstaande lessen op Urk willen
verzorgen:








Muziek: harp, blokfluit, cello, popgitaar/liedbegeleiding
Dans: peuterdans (vanaf sept. 2019)
Als freelancer/ZZP’er dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:
Je staat ingeschreven bij de KvK
Je bent Btw-plichtig
Je hebt meerdere opdrachtgevers
Een verklaring Omtrent Gedrag (niet ouder dan 12 maanden)

Wij bieden:
We zijn betrokken bij jouw werk en ondersteunen je graag. Daarnaast bieden wij:
 Een uitdagende en dynamische werkomgeving in het Kindcentrum op Urk, waarin o.a. een
peuterspeelzaal, kinderopvang, muziekschool en balletschool gevestigd zijn
 Ondersteuning door middel van contact met collega’s en ondersteuning op het gebied van marketing
en communicatie door het team van Cultuurbedrijf Noordoostpolder
 Mogelijkheid om aan te sluiten bij publieksevenementen die in samenwerking met Cultuurbedrijf
Noordoostpolder georganiseerd worden

Heb je interesse om als zelfstandig docent op Urk aan de slag te gaan? Stuur dan je CV en een korte
motivatie naar Annette van Dongen, afdelingshoofd amateurkunst/cultuureducatie Cultuurbedrijf
Noordoostpolder: a.vandongen@cultuurbedrijfnop.nl. Voor verdere inlichtingen kun je contact
opnemen met Annette van Dongen via bovenstaand mailadres of telefonisch op 0527-760608 of met
Marie José van den Berg, coördinator amateurkunst Urk: mariejosevandenberg@outlook.com of tel.
0653974826.

