Kunst- en Cultuurcommissie van Pride Amsterdam zoekt twee nieuwe leden
De Kunst- en Cultuurcommissie (KCC) van Pride Amsterdam organiseert jaarlijks de Arts & Culture
Pride. Een veelkleurig kunst- en cultuurprogramma om creativiteit, inclusie en participatie in het
culturele veld van Amsterdam te stimuleren. We staan voor activatie, diversiteit en inclusie. De
commissie bestaat momenteel uit acht leden, maar behoeft uitbreiding met twee nieuwe leden om
de komende jaren verder te professionaliseren en uittredende leden te vervangen. Een mooie rol
waarbij je midden in Pride Amsterdam en de culturele sector actief bent.
Het programma
Het programma brengt diversiteit in het festival en creëert een podium voor de LHBTI- community in
de culturele sector. Wij doen dat samen met een groot aantal instellingen, locaties en kunstenaars,
verspreid over de hele stad. We faciliteren makers en initiatiefnemers die een plek zoeken voor hun
werk met locaties. We faciliteren locaties die mee willen doen aan het kunst- en cultuurprogramma
door ze te koppelen aan makers en door mee te denken met hun programmering. We activeren de
kunst- en cultuursector in Amsterdam en daarbuiten om tijdens Pride Amsterdam LHBTIQ+ thema’s
en activiteiten op te nemen in hun programmering. We spelen ook een rol in het bereiken van grote
groepen bezoekers door middel van web-, social- print- en tv-kanalen.
In de afgelopen jaren is de Arts & Culture Pride gegroeid tot zo’n 80 activiteiten tijdens de Pride,
waarbij verschillende culturele disciplines zijn vertegenwoordigd: beeldende kunst, fotografie, film,
dans, opera, theater en debat. We werken samen met tientallen culturele instellingen en locaties,
verspreid over de hele stad, waarbij alle stadsdelen zijn vertegenwoordigd.
Taken en verantwoordelijkheden
Mede samenstellen en organiseren van het jaarlijkse kunst & cultuurprogramma
Activeren van kunst- en cultuursector
Actief inzetten van je eigen netwerk
Aanwezig zijn bij ongeveer 8 bijeenkomsten per jaar
Zichtbaar zijn in de community in de Pride periode (laatste week juli t/m eerste weekend augustus)
Gevraagde kandidaat
Je bent in het algemeen maatschappelijk betrokken en je wil je inzetten voor de LHBTI-community. Je
hebt een relevant netwerk of werkomgeving, organisatie-ervaring, bent gecommitteerd aan het
commissiewerk en je hebt daar tijd voor, met name in de Pride periode.
Specifiek heb je kennis en kunde van social media, en heb je een netwerk in de kunst- &
cultuursector.
We kijken in de selectie naar een evenredige verdeling in LHBTIQ+netwerk, leeftijd en culturele
achtergrond. De KCC streeft naar een evenredige afspiegeling van gehele spectrum van diversiteit.
Wat bieden we?
We bieden een leuke plek in een dynamische commissie, die een mooi programma neerzet waar vele
duizenden mensen van genieten. Waar je samenwerkt met diverse culturele instellingen en
kunstenaars. En waar je zelf ook onderdeel bent van Pride Amsterdam. Het is op basis van
vrijwilligheid, dus onbezoldigd.
Reageren
Je motivatie en beknopt cv kun je uiterlijk maandag 15 februari sturen aan Martijn van Schieveen,
voorzitter van de kunst- en cultuurcommissie via kunstencultuur@amsterdamgaypride.org. In de
laatste week van februari volgen de sollicitatiegesprekken.

