STAGEVOORSTELLEN - ERFGOED ZUIDWEST 2021-2022
1

Meedraaien bij erfgoedcel erfgoed zuidwest .................................................................................................... 1

2

Participatief documenteren immaterieel erfgoed ............................................................................................. 2

3

Bandwerk: voorbereiding en organisatie van een museum-hackathon. ............................................................ 3

1

MEEDRAAIEN BIJ ERFGOEDCEL ERFGOED ZUIDWEST

Omschrijving: erfgoed zuidwest is de cultureel-erfgoedcel voor Zuid-West-Vlaanderen. Met projecten, labo’s en acties
brengt de erfgoedcel het roerend en immaterieel erfgoed in de regio onder de aandacht en draagt de cel bij tot een
betere zorg. Als stagiair(e) ondersteun je de erfgoedcel bij het uitvoeren van de verschillende doelstellingen binnen
het jaaractieplan. Speerpunten binnen de werking van de erfgoedcel in 2021-2022 zijn onder andere de registratie van
religieus erfgoed, het uitwerken van erfgoed(nacht)spelen met jeugdbewegingen, de verdere uitbouw van een
digitaal-erfgoedbeleid in de regio, voorbereiding van het project 50 jaar E3 en het participatief documenteren van
immaterieel erfgoed.
Tijdens je stage:
- Maak je kennis met een breed spectrum aan erfgoedgerelateerde taken: van registratie en erfgoedzorg tot
publiekswerking en onderzoek.
- Werk je mee binnen de lopende projecten en doet zo ervaring op binnen projectcoördinatie en communicatie.
- Ondersteun je als aanspreekpunt mee de lokale erfgoedspelers binnen vragen rond erfgoedzorg en ontsluiting.
- Volg je samen met de erfgoedcelcollega’s de dagelijkse werking van de erfgoedcel op, zoals de
erfgoedspecifieke uitleendienst.
- Bouw je expertise op rond diverse inhoudelijke erfgoedthema’s en erfgoedwerking.
- Leer je het erfgoednetwerk beter kennen.
Profiel:
-

Je hebt een duidelijke erfgoedinteresse, volgt eventueel een erfgoedopleiding
Je weet van aanpakken, je bent zelfstandig
Je kan goed werken binnen een (klein) team
Je bent communicatief vaardig en hebt een vlotte pen
Je bent dynamisch, enthousiast en creatief

Praktisch?
- De periode is overeen te komen
- De projectvereniging zuidwest, waarvan de erfgoedcel deel uitmaakt, heeft haar uitvalsbasis in Kortrijk
(President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk)
- www.erfgoedzuidwest.be biedt je een overzicht van onze werking en projecten
- Je takenpakket wordt samengesteld op basis van je eigen interesses en de lopende projecten binnen de
erfgoedcel, dit na overleg
Interesse?
- Met vragen kan je terecht bij Lieze Neyts, lieze@zuidwest.be, 056 24 16 16. Meedraaien in de erfgoedcel?
Neem contact op via lieze@zuidwest.be.
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PARTICIPATIEF DOCUMENTEREN IMMATERIEEL ERFGOED

Omschrijving: erfgoed zuidwest is de cultureel-erfgoedcel voor Zuid-West-Vlaanderen. Met projecten, labo’s en acties
brengt de erfgoedcel het roerend en immaterieel erfgoed in de regio onder de aandacht en draagt de cel bij tot een
betere zorg.
Zuid-West-Vlaanderen is een regio rijk aan immaterieel erfgoed. Van de kattenknippeling – een 170-jaar oud volksspel
in Kruiseke – tot de jaarlijkse ‘pirobakken’ in Anzegem. Een overzicht van heel wat praktijken vind je op
www.erfgoedzuidwest.be/kaart. Om dit immaterieel erfgoed te borgen is het belangrijk de praktijken te
documenteren. Erfgoed zuidwest zet in op het participatief documenteren van deze praktijken. In samenwerking met
de gemeenschappen wordt de praktijk zelf, de kennis erover en de vaardigheden nodig voor het tot stand brengen
van deze praktijken gedocumenteerd. Dit als stap binnen een breder borgingstraject van dit erfgoed.
Als stagiair(e ) ga je aan de slag met het immaterieel erfgoed in de regio. Je onderzoekt de praktijken en gaat in
gesprek met de gemeenschappen achter het immaterieel erfgoed. Je neemt interviews af en coördineert mee de
realisatie van audiovisuele documentatie van de praktijken.
Tijdens je stage:
- Doe je ervaring op met mondelinge geschiedenis.
- Doe je ervaring op binnen erfgoedpubliekswerking, projectcoördinatie en -communicatie.
- Doe je inzichten op over het borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed.
- Werk je samen met erfgoedgemeenschappen (binnen de regio) en leer je zo het erfgoednetwerk beter
kennen.
Profiel:
-

Je hebt een duidelijke erfgoedinteresse
Je weet van aanpakken, je bent zelfstandig
Je kan goed werken binnen een (klein) team
Je bent communicatief vaardig en hebt een vlotte pen
Je bent dynamisch, enthousiast en creatief

Praktisch?
- De periode is overeen te komen
- Zuidwest heeft haar uitvalsbasis in Kortrijk (President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk), makkelijk bereikbaar
(met fiets/bus) vanaf het station van Kortrijk.
- www.erfgoedzuidwest.be biedt je een overzicht van onze werking en projecten
Interesse?
- Met vragen kan je terecht bij Lieze Neyts, lieze@zuidwest.be, 056 24 16 16. Interesse in deze stage? Neem
contact op via lieze@zuidwest.be
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BANDWERK: VOORBEREIDING EN ORGANISATIE VAN EEN MUSEUM-HACKATHON.

Omschrijving: erfgoed zuidwest is de cultureel-erfgoedcel voor Zuid-West-Vlaanderen. Met projecten, labo’s en acties
brengt de erfgoedcel het roerend en immaterieel erfgoed in de regio onder de aandacht en draagt de cel bij tot een
betere zorg.
In Zuid-West-Vlaanderen zijn op vandaag zes professionele musea actief. In wisselende gradaties hebben deze lokale
organisaties al dan niet een sterke collectie, een actieve of eerder passieve publiekskalender en een zeer kleine of
middelgrote ploeg. De volgende jaren zijn deze musea in evoluatie. Op vandaag werken ze samen en delen plannen
binnen het lerend netwerk musea. Vanuit dit netwerk groeien nieuwe idee en formats.
Tijdens Bandwerk nodigen we groepen jongeren uit op een museum-hackathon. Ze krijgen carte blanche om aan de
slag te gaan met de inhoud en de vorm van het museum. Wat is het museum van de toekomst? Hoe betrekken we de
buurt/jongeren/groep? Hoe kunnen we de soms verouderde historische thema’s vandaag opnieuw waarde geven?
Wat betekenen collectiestukken vandaag? Jongeren gaan tijdens werksessies aan de slag met nieuwe museale
formats en gaan op zoek naar verrassende werkwijzen. Dit tijdens een werksessie van twee of drie dagen op locatie.
Als stagiair(e) werk je mee aan de organisatie van deze werksessies, dit zowel op inhoudelijk als praktisch vlak. Je
verdiept je in museale formats en werkt samen met de erfgoedconsulent aan boeiende workshops en
werkmomenten.
Tijdens je stage:
- Maak je kennis met een breed spectrum aan erfgoedgerelateerde taken.
- Doe je ervaring op met museale werking.
- Focus je op publiekswerking en vernieuwende formats.
- Bouw je expertise op rond diverse inhoudelijke erfgoedthema’s.
- Doet je ervaring op binnen projectcoördinatie en -communicatie.
- Werk je samen met musea (binnen de regio) en leer je zo het erfgoednetwerk beter kennen.
Profiel:
-

Je hebt een duidelijke erfgoedinteresse, volgt eventueel een erfgoedopleiding
Je weet van aanpakken, je bent zelfstandig
Je kan goed werken binnen een (klein) team
Je bent communicatief vaardig
Je bent dynamisch, enthousiast en creatief

Praktisch?
- De periode is overeen te komen
- De projectvereniging zuidwest, waarvan de erfgoedcel deel uitmaakt, heeft haar uitvalsbasis in Kortrijk
(President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk)
- www.erfgoedzuidwest.be biedt je een overzicht van onze werking en projecten
Interesse?
- Met vragen kan je terecht bij Lieze Neyts, lieze@zuidwest.be, 056 24 16 16. Interesse in deze stage? Neem
contact op via lieze@zuidwest.be
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