VACATURE
20 VRIJWILLIGERS
Zowel tijdens de dagelijkse openingsuren van de expositie in het A.F.Th. van der Heijden
Huis als bij de frequente literaire activiteiten, mogelijk ook in de avonduren en in de
weekenden, zoeken wij enthousiaste vrijwilligers.
Taken:
● Begeleiden van bezoekers
● Beantwoorden van vragen
● Geven van informatie
● In woord en daad meehelpen bij het organiseren van literaire bijeenkomsten,
performances, lezingen etc.
Vrijwilligers krijgen gedurende de looptijd van een jaar na aanmelding toegang tot alle
evenementen Het Huis. Heeft u belangstelling voor literatuur en voelt u een enthousiaste
betrokkenheid bij het werk van het A. F. Th. van der Heijden Huis? Meld u dan aan bij
organisatie.
Over het A. F. Th. van der Heijden Huis
Op 15 oktober 2021 wordt op zijn 70ste verjaardag in DomusDela in Eindhoven het A. F. Th.
van der Heijden Huis geopend. Het Huis zal een dynamisch centrum zijn waar we tonen hoe
literatuur ontstaat, welke rol literatuur speelt in de cultuur en de samenleving en hoe
verbanden ontstaan tussen literatuur, cultuur en de geschiedenis. Bezoekers kunnen elkaar
ontmoeten bij lezingen, films, forums, discussies en literaire bijeenkomsten die in Het Huis
gaan plaatsvinden.
In het museale gedeelte van Het Huis vormt het oeuvre van A.F.Th. van der Heijden de
basis voor het realiseren van aansprekende exposities. De nadruk in deze tentoonstellingen
zal liggen op het in beeld brengen van de verbanden tussen het werk van A.F.Th. en de
historische- en actuele contexten in de samenleving.
Tot de opening van Het Huis in 2021 realiseren we in DomusDela een pop-up huis. In de
pop-up geven we een voorproefje van wat komen gaat.
Iedereen kan ideeën aanleveren om het best denkbare Huis te realiseren. Kom kijken, help
mee, praat mee.
Contact
Interesse?
Stuur uw reactie naar info@vanderheijdenhuis.nl
Voor vragen kunt u bellen met Renny de Bruyn (06-51853491) of Jos Geevers
(06-83600948)
25 februari 2021

