STRIP TURNHOUT ZOEKT CURATOR (M/V/X) STRIPS
VOOR HET PROJECT ‘GAMES, CARDS & COMICS’
DEELTIJDS, 3/5

Wie zijn we?
Strip Turnhout is hét kennisknooppunt over het actuele beeldverhaal en het
striperfgoed in Vlaanderen. De organisatie geeft elke zes maand het literaire tijdschrift
Stripgids uit. Dat stimuleert de verwondering, de nieuwsgierigheid, de kennis, de
creativiteit en het lees- en kijkplezier bij lezers en stripmakers. Stripgids verbindt
daarnaast ook het stripbedrijf, de cultuursector en de brede samenleving. Daarnaast
ontwikkelt Strip Turnhout een aantal andere activiteiten met en rond de strip,
waaronder lezingen, expo’s, workshops en een onderzoek rond het striperfgoed in
Vlaanderen en Brussel.
Voor het project ‘Turnhout - Games, Cards & Comics’ zijn we op zoek naar een
veelzijdige curator-coördinator. Doel van dit tweejarig project is om van centrumstad
Turnhout een landmark maken voor creatieve ondernemers in games, cards en comics.
Daarmee willen we het ondernemerschap faciliteren en de aantrekkingskracht van de
regio en haar centrale handelskern verhogen. Het project bundelt de krachten tussen de
stad Turnhout, POM Antwerpen, Cartamundi, Game Brewer en Strip Turnhout.
Er zijn vier grote acties gepland:
-

StoryBox: de winkelstraten van Turnhout als open street expo, vier keer
gedurende drie maanden, telkens met een andere gerenommeerde striptekenaar.
FabLab: een atelier voor starters in het speelkaartenmuseum waar spelmakers
prototypes kunnen creëren van hun ontwerpen en stripmakers limited editions
van hun werk.
Gamification van de stad: een zoektocht naar een geschikte combinatie van
fysiek en digitaal spel, augmented reality in de stad en de stad als decor van
online games.
Masterclasses, conferences en events met creatieve ondernemers uit de
wereld van strips en spellen, op kleinere schaal en live gestreamd.

Strip Turnhout vertegenwoordigt in dit project de wereld van het stripverhaal, of meer
specifiek die van de creatieve ondernemers in het stripbedrijf. We zijn verantwoordelijk
voor het aantrekken en managen van stripmakers, hun bijdrage aan de vier acties en de
organisatie en kwaliteit van de uitvoering.

Wat ga je doen?
•

•
•
•
•
•

Jij bent degene die de rol van Strip Turnhout in het grote project concreet
vormgeeft in de stad. Met andere woorden: jij staat in voor de coördinatie van
onze taken in het project – van idee tot en met de uitvoering, communicatie en
evaluatie.
Jij bent het contact met de andere partners en met de uitvoerders van de
specifieke activiteiten.
Je brengt de creatieven bijeen, en begeleidt hen in een open-constructieve sfeer
naar verrassende en grensverleggende activiteiten en output.
Je onderkent in elke stap van het project het communicatieve potentieel, en slaagt
er ook in dit inzicht in concrete communicatie-acties om te zetten.
Je staat in voor de financiële follow-up van de uitvoerders en bezorgt tijdig je
eigen prestatiestaten aan de promotor van het project (Stad Turnhout).
Je rapporteert op regelmatige basis aan de Stuurgroep van het project.

Wie zoeken we?
•
•
•
•
•
•
•

Projectmanagement is jouw grootste talent: je behoudt het overzicht, stelt de
juiste prioriteiten en weet hoe je een idee kunt realiseren, met de medewerking
van partners.
Je hebt (minstens) een bachelordiploma en je bent vertrouwd met
projectmanagement. Ervaring in de cultuursector en/of de organisatie van events
is een belangrijk pluspunt.
Je kent de stad Turnhout, je hebt sterke affiniteit met de stripwereld en bij
voorkeur ook met games (digitaal en fysiek) in binnen- en buitenland.
Je beschikt over een uitstekende schrijf- en spreekvaardigheid en je hebt een
actieve kennis van het Engels en het Frans.
Je bent flexibel en bereid om sporadisch ’s avonds en in het weekend te werken.
Je bent een teamspeler én zelfstandig. Daarnaast ben je creatief, dynamisch en
sociaal, en je neemt graag initiatief. Je kunt brandjes blussen, waar nodig, en je
hebt inzicht in de dynamiek van een project met diverse partners.
Kortom, je bent iemand die de hand aan de ploeg kan slaan en niet te beroerd is
om zelf de handen uit de mouwen te steken. Maar je kunt tegelijkertijd ook
strategisch handelen én denken.

Wat bieden we je?
•

Een deeltijdse job in een kleine, ambitieuze en dynamische organisatie met veel
kansen tot zelfontplooiing en ruimte voor eigen initiatieven.

•
•
•
•
•

Inhoudelijke en praktische ondersteuning van ons bestuur en team, en in deze
job ook van de partners van het project.
Je werkt meestal vanuit Turnhout, maar kunt evengoed in de rest van het land
aan de slag, wanneer de job dat vereist.
Je werk levert een belangrijke bijdrage aan de creatieve sector in Turnhout en ver
daarbuiten. Jouw inzet heeft een rechtstreekse impact op de uitstraling van de
stad, regio en de provincie.
Je verloning verloopt volgens het PC 329.
Je krijgt een contract van bepaalde duur. Indiensttreding: zo snel mogelijk. Het
project loopt door tot maart 2020.

Strip Turnhout voert een gelijke kansenbeleid. Hierbij zijn de kwaliteiten van mensen
doorslaggevend, ongeacht hun geslacht, religie, afkomst, leeftijd of fysieke beperking.

Solliciteren
Deadline: 2 mei 2018
We ontvangen jouw cv en motivatiebrief graag via e-mail:
karl.vandenbroeck@stripgids.org. De aanwervingsgesprekken vinden plaats in
Turnhout, uiterlijk midden mei 2018. Als u geselecteerd wordt voor het gesprek krijgt u
vooraf ook een schriftelijke opdracht.
Meer info over deze vacature kan u bekomen via Karl Van den Broeck, bestuurder:
karl.vandenbroeck@stripgids.org.

Het project ‘Turnhout – Games, Cards & Comics’ wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van:

Totale projectkost: 676.629,06 euro waarvan 270.651,62 euro EFRO-steun en 102.360 euro van de Provincie
Antwerpen.

