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LOCATIE Z ZOEKT CURATOR

Locatie Z is een initiatief voor hedendaagse kunst. De ambitie is om een 

confrontatie te veroorzaken (op te zoeken) tussen de kunsten en andere 

vakgebieden. De wisselwerking tussen discussie, onderzoek en 

presentatie staat hierbij centraal. Locatie Z opereert momenteel vanuit Villa 

Ockenburgh, een tijdelijk gebouw met een eigen projectruimte, keuken, 

tuin en 14 studio’s.

MENSEN

Locatie Z komt voort uit een bundeling van krachten van kunstenaars 

werkzaam op Villa Ockenburgh*. Op het moment zet een vijftal zich actief 

in voor het initiatief, waaronder een eindredactie van Thijs Ebbe Fokkens 

en Basten Rolf Stokhuyzen.

ACTIVITEITEN

Locatie Z staat momenteel voornamelijk bekend als een experimentele 

ruimte voor kunst, wetenschap en muziek. Dit is voornamelijk te danken 

aan de Zzondag serie die de afgelopen jaren is georganiseerd. Een spin-off, 

presentatie en discussieavond onder de titel dubbel Z, is in ontwikkeling. 

Daarnaast vinden er incidenteel samenwerkingen en presentaties op 

alternatieve kunstbeurzen plaats. Voor meer informatie zie website http://

www.locatiez.net.

OPROEP

Om het initiatief te versterken zoekt Locatie Z een curator die aansluitend 

op het pro!el programmeert. Wij waarderen ervaring, maar prefereren oog 

voor risico en kwaliteit. Zie bijlage voor uitgebreid functiepro!el. 

Interesse? Stuur vóór 15 juni 2013 een opzet van 500 woorden voor een 

mogelijk programma voor 6 maanden. (Dus geen cv en geen extra 

woordelijke motivatie nodig.)
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Uitgebreid Functiepro!el

Taken:

Organiseren van programma aansluitend op pro!el Locatie Z. Kring 

betrokken mensen - deelnemers & publiek - uitbreiden en binden.

Bevoegdheden:

Gedeeld gebruik projectruimte Villa Ockenburgh, gebruik van merknaam en 

netwerk Locatie Z. 

Verantwoordelijkheden:

Voldoende tijd (+/- 1 dag per week) vrijmaken voor functie, zelfstandig 

werken, maandelijks overleg met eindredactie.

Plaats Binnen Organisatie En Dienstverband:

Curator binnen het initiatief, realiseert maandelijks een (semi)publiek event.

Arbeidsvoorwaarden:

Werkplek op Villa Ockenburgh. Gebruik van rechtspersoon Stichting Z voor 

het aanvragen van fondsen en subsidies.

Pre Werkervaring: 

Organiseren van (interdisciplinair) programma (events, avonden, festivals, 

tentoonstelling, debat, voorstelling, lezing, symposium, etc.)

Benodigde Competenties:

Kennis van hedendaags kunstenveld, een inzetbaar netwerk, vaardig in 

organiseren en communiceren. Helder en bondig kunnen formuleren en 

scherp en nieuwsgierig zijn.

Persoonskenmerken En Gewenste Motivatie:

Zelfstandig, ruimte voor risico (experiment), vooruitstrevend en ambitieus.
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