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Het BELvue museum zoekt kritische en creatieve jongeren
voor de uitbouw van een jongerenwerking bij
de nieuwe tentoonstelling over België en haar geschiedenis
Tegen het voorjaar van 2016 wordt het BELvue museum in
een volledig nieuw kleedje gestoken. BELvue (www.belvue.be)
ligt in het centrum van Brussel en werkt rond geschiedenis en
democratie: veel jongeren en klassen komen er over de vloer.
De vaste tentoonstelling over de geschiedenis van ons land is
toe aan vernieuwing. En daarin kan jij een grote rol spelen.
Een museum over de Belgische geschiedenis: stofﬁg? Vergeet het maar! De tentoonstelling wordt volledig vernieuwd: de nieuwste museumconcepten worden hiervoor
ingezet met heel wat interactieve snufjes en videoscreens…
En jongeren krijgen een duidelijke stem in het aanbod naar
leeftijdsgenoten.
Ben jij tussen 17 en 25 jaar, versta je Frans en heb je zin om
gedurende een jaar mee te werken aan een nieuw museum?
Stel je dan vóór 3 maart kandidaat om deel uit te maken van
de BELvue Bende!

Wat wordt er van mij verwacht?
Op dit moment werken 2 teams aan het nieuwe museum.
Een wetenschappelijk team bepaalt welke thema’s en gebeurtenissen uit de geschiedenis van België aan het publiek
worden aangeboden. Een ontwerpteam denkt na over hoe
dat moet worden vormgegeven, rekening houdend met verschillende publieksgroepen. Beide teams willen graag jouw
kritische blik om te zien of hun aanpak prikkelend werkt
voor jongeren. Maar da’s nog niet alles.

Van zodra het nieuwe museum zijn deuren opent willen we
graag veel jong volk over de vloer. Het museum wil graag
jouw advies en feedback voor de aanstaande jongerenactiviteiten. Daarnaast mag de BELvue Bende ook zelf een aantal
initiatieven voor leeftijdsgenoten op poten zetten.

Iets voor mij?
Van april 2014 tot juni 2015 komt de jongerenbende een
13-tal keer samen in een uitdagend en veelzijdig traject. .
Je maakt tijdens die dagen kennis met verschillende vormen
van museumeducatie en publiekswerking, o.a. door bezoeken aan enkele voorbeeldmusea. Je leert het BELvue museum en zijn werking door en door kennen en wordt ingeleid
in wat de kerntaken van een museum zijn. Via workshops
video, fotograﬁe, theater, literatuur en muziek verdiep je je
in de Belgische geschiedenis en leer je hoe je zelf activiteiten
ontwikkelt, met alle aspecten die daarbij komen kijken (educatie, communicatie en programmatie).
Zo krijg je een interessante en diepgaande inkijk in het hoe
en wat van een hedendaags museum, en kan je een gefundeerde feedback over de nieuwe tentoonstelling en het educatieve aanbod geven.
En je bent natuurlijk niet alleen: de BELvue Bende zal bestaan uit een 15-tal jongeren uit heel het land.

IK WIL
MEE DOEN!
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Inschrijvingsformulier op
volgende pagina.
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Ik wil mee doen!
Stuur voor 3/3 een mail naar BB@belvue.be met je

Naam: .................................................................................................................................................................
Geboortedatum: .................................................................................................................................................
Mailadres: ...........................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...............................................................................................................................................
Postadres: ............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Studies: ...............................................................................................................................................................
Passieve en/of actieve kennis van het Frans? Engels? Een andere taal? .............................................................
.............................................................................................................................................................................
Ik nam deel aan volgend project van de Koning Boudewijnstichting/BELvue: ...............................................
.............................................................................................................................................................................
Hobby’s en interesses: ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Motivatie: schrijf op maximum één pagina wat je aanspreekt in de BELvue bende en waarom je zou willen
meedoen.
Voeg eventueel een foto van jezelf toe.
Hou woensdag 12 maart in de namiddag alvast vrij: we nodigen je uit voor een eerste kennismakingsgesprek. Op basis van dit gesprek zal de groep samengesteld worden. Indien we overstelpt worden door kandidaturen, zal er eerst een preselectie gebeuren.

De BELvue bende wordt
in goede banen geleid
door De Veerman vzw.
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