Oproepkracht rondleider 50 Jaar Thielen - De ogen van de meester
Van 3 februari tot en met 5 mei 2019 is in het Limburgs Museum de meest complete
overzichtstentoonstelling van het werk van schilder Evert Thielen te bewonderen, waaronder alle zes zijn
imponerende veelluiken. Nooit eerder is er zoveel werk uit particulier bezit, van één van de markantste
kunstenaars die Nederland rijk is, bij elkaar gebracht in één tentoonstelling.
De schilderkunst van Evert Thielen lijkt levensecht en bevat tegelijkertijd fantasie, dramatiek en poëzie. Je
staat als aanschouwer met één been in de kleurrijke en theatrale wereld van de vijftiende-eeuwse Vlaamse
meesters en met het andere in het alledaagse leven anno nu. Evert Thielen slaat een brug tussen deze
werelden en laat je vol verwondering achter.
Het werk leent zich bij uitstek voor het leren van ‘kijken door de ogen van de meester’. Zeker in de
veelluiken valt door de detaillering veel te ontdekken. Het realistische karakter van zijn werk maakt het
extreem toegankelijk en zorgt ervoor dat je de onderwerpen echt ziet zoals Thielen het zag.
Dit ben jij
Voor deze tentoonstelling zoeken we rondleiders met een kunsthistorische opleiding én ervaring in het
geven van rondleidingen in een kunsthistorisch kader. Je bent representatief en gewend om groepen
gastvrij te begeleiden. Je bent communicatief vaardig, flexibel en beheerst de kennis en didactiek om door
middel van jouw rondleiding een verrijkende ervaring te bieden. Beheersing van Duitse of Engelse taal is
een pré. De doelgroep bestaat uit volwassen kunstliefhebbers.
Wat biedt het Limburgs Museum
De werkzaamheden vinden in principe overdag plaats van dinsdag tot en met zondag, mogelijk ook in de
avonden. Je krijgt een oproepcontract voor de duur van de overzichtstentoonstelling van de schilder Evert
Thielen. Het bruto uurloon bedraagt € 15,57.
Meer informatie of solliciteren?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline Bonekamp of Renske Heisen via
077-3522112.
Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan een motivatiebrief én cv naar
sollicitaties@limburgsmuseum.nl, t.a.v. Jacqueline Bonekamp en Renske Heisen.

