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VACATURE 
KUNSTEDUCATOREN 

 

 
Inspirerende rondleiders en workshopdocenten die iets te vertellen hebben. 
Betaalde functie, vergoeding per uur 
Beschikbaarheid: minimaal 2 dagen op 12, 13 en 14 april 2023 
Sluitingsdatum: 25 januari 2023 
 
 

STRP Festival 2023: The Art of Listening 
Van 13 tot en met 16 april 2023 duikt STRP Festival dieper in het thema ‘The Art of 
Listening’ met op 12 april een extra dag exclusief voor het onderwijs. In onze 
maatschappij verkiezen we zien boven horen en spreken boven luisteren. 
Zelfexpressie is wat het denken, de wetenschap en onze sociale mediawaarde drijft. 
Nu sociale media dienen als megafoon voor de massa, en iedereen op elk moment 
zijn mening kan geven, vraagt STRP zich af wie er nog is om te luisteren. Hoe 
kunnen we de kunst van het luisteren herwaarderen en opeisen? Met deze vraag 
zoekt STRP de samenwerking op met kunstenaars, ontwerpers, denkers en makers 
om het thema Luisteren te vertalen naar originele, kritische en innovatieve werken of 
scenario’s voor de toekomst. 
 
STRP Festival 2023 vindt plaats op verschillende locaties in de binnenstad van 
Eindhoven. Tijdens STRP Festival organiseren we rondleidingen en workshops voor 
(voornamelijk) leerlingen en studenten van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs 
en mbo. Tijdens deze rondleidingen dagen we ze uit om zelf te ontdekken, te doen 
en na te denken. Daarnaast volgen ze optioneel ook een workshop vóór of na de 
rondleiding. Voor deze rondleidingen en workshops zoeken wij enthousiaste en 
inspirerende kunsteducatoren die deze activiteiten kunnen begeleiden! 
 
 
Over STRP 
Samen met het publiek, kunstenaars, ontwerpers, media-makers en denkers verkent 
STRP de relatie tussen kunst, technologie en grote maatschappelijke vragen. In de 
vorm van diverse evenementen en een jaarlijks festival gaat STRP de dialoog aan 
rondom speculatieve toekomstscenario’s. 
 
  



 

Herken jij jezelf in de volgende omschrijving?  
Heb jij een achtergrond in kunst, cultuur en/of technologie? Heb je ervaring met het 
werken met kinderen of jongeren? Wordt een groep luisteraars wijzer van jou? En 
ben jij minimaal 2 dagen beschikbaar op 12, 13 of 14 april? Dan ben jij misschien de 
kunsteducator die wij zoeken! Als je in Eindhoven of omgeving woont en/of een 
freelancer bent, dan zijn dat pre’s voor ons.  
 
 
Meer informatie en solliciteren 
Kunsteducatoren krijgen een vergoeding per uur voor hun voorbereidingsuren en 
werkzaamheden tijdens STRP Festival en eventuele reiskosten worden vergoed. 
STRP zorgt voor alle informatie en helpt je met een goede voorbereiding. 
Aanwezigheid bij een voorbereidende bijeenkomst is een vereiste. Naast STRP 
Festival hebben we mogelijk nog andere opdrachten voor jou als kunsteducator op 
andere momenten in het jaar! 
 
 
Solliciteer uiterlijk 25 januari 2023 met een korte motivatie en CV via dit formulier. 
Bij vragen kun je contact opnemen met Shirley Hendrikse, shirley@strp.nl/ 040-236 
72 28. Je ontvangt uiterlijk 2 februari een reactie per email of je wordt uitgenodigd 
voor een kennismakingsgesprek. Kijk voor meer informatie over STRP op 
www.strp.nl of volg @strp_eindhoven en @strp_onderwijs op Instagram en 
Facebook! 

https://form.jotform.com/strponderwijs/kunsteducator-strp2023
mailto:shirley@strp.nl
http://www.strp.nl/
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