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Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

De Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten (AHK) is een van de leidende
onderwijs- en kennisinstellingen van
Nederland op het gebied van kunst
en cultuur. In deze tijden – waarin
de samenleving voor complexe
vraagstukken staat en de artistieke
praktijk onder druk – vindt de AHK het
verkennen van nieuwe verbindingen
tussen makerschap en samenleving
van groot belang.
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Het Art & Society-programma van
de AHK functioneert hiervoor als
plek van experiment en valorisatie.
Een interdisciplinair en
sectoroverstijgend lab waar artistiek,
maatschappelijk en technologisch
onderzoek en makerschap samenkomen.
Het programma wil de verbinding tussen kunstdisciplines onderling en de
samenleving versterken, door zelfstandig werkende deelnemers de ruimte te
bieden om vanuit hun eigen discipline, opleiding, achtergrond en drijfveren
nieuwe verbindingen te leggen met de samenleving. Gerelateerde onderwerpen zijn nieuwe vormen van financieel duurzame creatieve praktijken, en de
functionele rol van kunst en artisticiteit in nieuwe – vooral maatschappelijke
– contexten.

Het Marineterrein in het hart van Amsterdam ontwikkelt zich de komende jaren
als open, transparante leerplek voor interdisciplinaire ontwikkeling en uitwisseling. De Culture Club is de centrale locatie op het terrein waar men samenkomt:
voor ontmoeting en om werk te maken, tonen, bespreken en ervan te leren. Het
programma vormt en laadt mede de plek – en maakt tegelijk gebruik van de vele
mogelijkheden en infrastructuur die de plek biedt.
In 2020 heeft een eerste team het Art & Society-programma doorlopen.
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Het programma biedt een vrije ruimte voor ontwikkeling van een eigen project
met maatschappelijke component, vanuit de kracht van de eigen discipline.
Tegelijk maken deelnemers kennis met maatschappelijke partners en vraagstukken, én andere kunstdisciplines. Zo werkt het programma niet alleen aan
verbindingen tussen kunst en samenleving, maar ook aan interdisciplinaire
samenwerking in de kunstensector, de AHK, en de Culture Club en het Marineterrein: de thuisbasis van het programma.
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Periode oktober 2021 t/m juni 2022 zoeken wij:

8 alumni vanuit alle
academies van de AHK
Wij zoeken alumni, met maximaal 3 jaar praktijkervaring, die zeer gedreven zijn om – vanuit de kracht en
kennis van de eigen discipline – werk met een maatschappelijke component te ontwikkelen.
Je hebt hier al ervaring in opgedaan, waardoor je de beperkingen van de huidige infrastructuur kent. Bijvoorbeeld omdat het werk niet binnen bestaande
categorieën past, of omdat de artistieke kwaliteit nog niet wordt herkend.
Als deelnemer van Team 2 bieden we je een leer- en onderzoekstraject waarin je – vanuit een eigen, concreet project – de maatschappelijke innovatiekracht
van jouw werk en praktijk kan verdiepen. Het programma is enerzijds een aanvulling op je eigen praktijk, in de vorm van een ‘snelkookpan’ en veilige ruimte.
Anderzijds is valorisatie, door het ontwikkelen en delen van kennis, een essentieel onderdeel van je deelname. Een docentaanstelling van 0,2 fte is daarom
onderdeel van het programma.

V
De snelkookpan staat onder meer voor de innovatiepotentie van jouw werk en
dat van mede-alumni, die samenkomen in het programma. De veilige ruimte
betekent dat innovatie zich niet direct hoeft te bewijzen, maar zich gaandeweg mag ontwikkelen. Wij ondersteunen jouw ontwikkeling, onder meer door
coaching en samenwerking met het Team.

De kennis die je opdoet in dit werk- en ervaringstraject is niet alleen bestemd
voor je eigen praktijk. Je gaat kennis aan de hand van je project toetsen en
toepassen in maatschappelijke contexten (valorisatie), en je gaat deze kennis delen: richting de onderwijspraktijk van de AHK (en haar academies) en
bachelor- en masterstudenten. De Culture Club biedt als podium en plek veel
mogelijkheden om jouw ideeën voor kennisdeling toe te passen.
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Tegelijk verwachten we een grote mate van zelforganiserend vermogen. Zo is
jouw bijdrage essentieel in de vorming en ontwikkeling van het programma zelf,
kun je de Culture Club inzetten en vormen als werk- en ontmoetingsplek, en kun
je toegang krijgen tot netwerken en contacten.
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Dit zoeken wij in jou
Je bent nieuwsgierig naar nieuwe dwarsverbanden
tussen kunst en samenleving, en wilt ontdekken hoe je
deze mogelijk kunt maken.
Bijvoorbeeld door de inzet en ontwikkeling van interdisciplinaire methodieken,
werkwijzes en technologie. Naast het creëren van dwarsverbanden ben je
sterk gemotiveerd om, vanuit het perspectief en kracht van je eigen discipline,
te leren van andere disciplines en deze lessen te integreren in je eigen praktijk.
Je draagt concreet bij aan het onderwijs, vanuit je ontwikkeling als deelnemer.
Innovatie, co-creatie en inclusiviteit zien wij als belangrijke voorwaarden om
nieuwe dwarsverbanden te kunnen creëren. Je wilt innoveren en iets veroorzaken wat er binnen jouw discipline nog niet is, door nieuwe vormen te vinden
om verhalen te vertellen en methodieken te ontwikkelen die gebruikmaken van
de kwaliteiten van andere disciplines. Je rekt zo de definitie van wat een discipline is op: wat kan het in deze tijden betekenen om architect, ontwerper, filmmaker, kunstenaar of musicus zijn?
Verder is co-creatie voor jou geen bijzaak, maar onderdeel van je persoonlijkheid en houding. Je ontwikkelt je praktijk zelfstandig door kennis uit te wisselen,
en met anderen tot nieuwe inzichten en methodieken te komen. Zo draag je bij
aan de groei van andere makers, de bredere ontwikkeling van de AHK, je eigen
discipline, en het creatieve veld als geheel.
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Om verbindingen te stimuleren is inclusiviteit essentieel. In de samenstelling
van het Team richten we ons daarom op een zo groot mogelijke diversiteit aan
disciplines en achtergronden.
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Je hebt een concrete onderzoeksvraag, die gedurende jouw deelname
aan het programma leidend is in het project waar je aan gaat werken. Je
weet goed waarover je wilt leren, en kunt dit uitwerken in een helder voorstel voor onderzoek en persoonlijke ontwikkeling. Je hebt een groot zelforganiserend vermogen.
Je wilt je verhouden tot grote maatschappelijke uitdagingen. Dit betekent onder meer dat je kennis hebt van initiatieven als de Sustainable
Development Goals, dat je met je werk verbindingen wilt leggen en betrokkenheid wilt vergroten, en dat je jezelf bewust bent van de plek en het belang van kunst in de samenleving.
Om nieuwe verbindingen tussen kunst en samenleving mogelijk te
maken, wil je interdisciplinaire vormen van de artistieke praktijk
verkennen en ontwikkelen. Je kent en wilt leren over de uitdagingen van
het introduceren van nieuw werk dat niet in één hokje past, en waarvoor
nog geen ondersteuning bestaat.
Je wilt in nieuwe contexten werken, met een grote diversiteit aan
betrokkenen. Je denkt niet alleen vanuit je eigen makerschap, maar ook
vanuit maatschappelijke verbanden en vraagstukken. Je werk reflecteert
deze houding, doordat het dwarsverbanden legt met (onderdelen van de)
samenleving en andere disciplines en sectoren.
Je deelt van nature graag kennis, ziet het belang hiervan en doet
voorstellen voor kennisdeling. Je kunt goed communiceren over voortgang en nieuwe inzichten die je opdoet. Je doet – in het kader van de docentaanstelling – een voorstel hoe jij je inzichten gaat delen richting studenten en onderwijs van de AHK, waarbij je gebruik kunt maken van de Culture
Club als podium en plek.
Je werkt makkelijk samen in co-creatie-trajecten en staat ervoor
open om nieuwe inzichten uit andere praktijken te integreren. Dit
is belangrijk, want bij interdisciplinair onderzoek is het uitgangspunt dat je
niet enkel vasthoudt aan een eigen discipline of vakgebied, maar tussenposities wilt creëren.
Je kan 2 à 3 dagen per week nauw betrokken zijn bij het programma. Niet alleen tijdens verplichte momenten, maar ook door op locatie in de
Culture Club op het Marineterrein te werken. Ook ben je iedere 6 weken beschikbaar voor een intensieve sprint van 4 dagen (donderdag t/m zondag).
Je bent maximaal 3 jaar geleden afgestudeerd aan een van de
AHK-academies.
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Dit vragen wij van jou
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Dit bieden wij jou
•

•

•

•
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Een programma van 9 maanden (september 2021 tot en met juni
2022), waarin jouw ontwikkeling – zelfstandig en in context met anderen –
centraal staat.
Een unieke werkplek in de Culture Club op het Marineterrein. Hier
kan je gedurende het programma werken, en ook externen uitnodigen. Het
kan het tijdelijke thuis van je praktijk zijn.
De inzet van de Culture Club als podium, om inzichten te delen en
mensen samen te brengen rond jouw project. Ook kun je gebruikmaken van de relaties en infrastructuur die de Culture Club en het programma
bieden.
Begeleiding in de ontwikkeling van jouw project door mededeelnemers en coaching op maat vanuit het programma, onder meer
door een wekelijks incheck-moment.
Een docentaanstelling van 0,2 fte gericht op het laten terugvloeien van inzichten – uit je eigen ontwikkeling en dat van je project – naar
het onderwijs en studenten van de AHK. Je krijgt de kans om kennis op
nieuwe manieren te delen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de
Culture Club als podium voor een voordracht, workshop, optreden, tentoonstelling, et cetera.
De kans om, vanuit een concreet eigen project met maatschappelijke component, de innovatiepotentie van je werk te verdiepen en
nieuwe verbindingen te leggen.
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Praktische informatie
Stuur uiterlijk maandag 23 augustus voor 17.00 uur:

1.

Jouw
motivatiebrief

2.

Jouw
curriculum
vitae

3.

Jouw
voorstel voor
onderzoek
en kennisdeling
(formulier)

naar cultureclub@ahk.nl
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Matthijs ten Berge
Email: matthijs.tenberge@ahk.nl
Telefonisch op maandagen tussen 13.00 uur en 16.00 uur
06-26044150
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In de eerste week van september zullen de eerste gesprekken
plaatsvinden.

Format Ontwikkelvoorstel
Culture Club

Format Ontwikkelvoorstel Culture Club
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Naam:
Academie waaraan je bent afgestudeerd:
Jaren werkervaring:

2.

3.

Geef een korte beschrijving (max. 300 woorden) van de inhoud van het
project en de centrale onderzoeksvraag waar jij gedurende jouw tijd in
de Culture Club aan wilt werken. Beschrijf hierin op hoofdlijnen: waarom
(je drijfveren), hoe (het onderzoek dat je wilt doen om tot het project te
komen), met wie en wanneer.
1. Beschrijf de relevantie/noodzaak van dit project wat betreft de maatschappelijke ontwikkeling waartoe het zich verhoudt. Waarom voel
jij je tot deze ontwikkeling aangetrokken?
2. Beschrijf hoe je vanuit je werk en praktijk nieuwe verbindingen wil
leggen met andere domeinen en organisaties in de samenleving.
Hoe wil je het programma hiervoor inzetten?
3. Heb je al ervaring met het leggen van nieuwe verbindingen tussen
jouw werk en andere domeinen in de samenleving? Beschrijf hoe je
dit hebt gedaan, waar je tegenaan bent gelopen, en hoe je het programma wilt gebruiken om te leren.
1. Beschrijf de relevantie/noodzaak van dit project ten aanzien van
jouw persoonlijke ontwikkeling als creator/maker;
2. Het onderzoek dat je binnen Culture Club pleegt omvat niet alleen
het werk dat je maakt, maar je onderzoekt ook jouw eigen praktijk
– wie ben jij als maker en hoe ontwikkel en leer jij als maker? Welke
(persoonlijke) kwaliteiten kenmerken jou? Hoe wil je deze persoonlijke kwaliteiten inzetten binnen Culture Club? Welke kwaliteiten wil
je ontwikkelen?
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1.

4.
5.
6.

1. Beschrijf de relevantie/noodzaak van dit project wat betreft de verbindingen die het legt met andere disciplines. Welke impuls geeft
jouw project aan de ontwikkeling van interdisciplinariteit binnen de
kunsten?
2. Heb je al eerder interdisciplinair werk ontwikkeld, beschrijf dan hoe
je hierin verder wilt groeien.

Format Ontwikkelvoorstel Culture Club
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Beschrijf, in lijn met jouw inhoudelijke onderzoek, op welke punten je
jouw artistieke praktijk op organisatorisch vlak wilt versterken (communicatie, zakelijke kant). Ook deze elementen zijn een vitaal onderdeel van
het onderzoek dat je pleegt binnen Culture Club.
Op welke manier zou je de voortgang van jouw onderzoek en project – en
de kennis die je opdoet – gedurende Culture Club willen delen met studenten en academies van de AHK? En met andere organisaties?
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Insturen
Stuur dit formulier uiterlijk maandag 23 augustus voor 17.00 uur, samen met
je motivatiebrief en cv, op naar matthijs.tenberge@ahk.nl.

Culture Club

