Stichting SOUK zoekt nieuwe bestuursleden
Er komen twee plekken vrij in het bestuur van Stichting SOUK. Stichting SOUK organiseert elke twee jaar het
festival SOUK in samenwerking met het Amsterdamse Concertgebouw en andere grote culturele instellingen.
SOUK is een festival voor een breed publiek met Arabische (populaire en traditionele) muziek, westerse
(klassieke) muziek, dans, beeld en poëzie. Artiesten en kunstenaars uit de Arabische wereld delen het podium
met onder meer het Nederlands Kamerorkest en Het Nationale Ballet. SOUK is een moment waarop grote
kunstinstellingen een jong, nieuw en cultureel divers publiek aan zich binden. Daarmee is SOUK bij uitstek een
ontmoetingsplaats voor verschillende culturen en culturele uitingen. In 2020 presenteren wij op 28 en 29 mei
alweer de zesde editie.
Het project SOUK wordt gerealiseerd door een klein en betrokken team, bestaande uit het bestuur van de
stichting, een producent en een artistiek adviseur. Ter aanvulling op het bestuur zijn wij op zoek naar een
penningmeester en een bestuurslid productie.
Penningmeester - Stichting SOUK zoekt een betrokken en enthousiaste penningmeester met gevoel voor en
verstand van financiën en een gezond kritisch vermogen. De penningmeester is verantwoordelijk voor het
indienen van de btw-aangiftes en het opstellen van de jaarrekening en de projectafrekening. Dit bestuurslid
ziet er daarnaast op toe dat projectleiders binnen de vooraf vastgestelde begrotingsposten blijven en stemt
betalingen af met het bestuur.
Bestuurslid productie - Stichting SOUK zoekt een creatief en betrokken bestuurslid met ervaring of een
duidelijke interesse in (podium)kunst. Dit bestuurslid denkt actief mee over de programmering van het festival
en draagt bij aan de realisatie ervan. De ideale producent is proactief en zit altijd vol ideeën.
Van de beide nieuwe bestuursleden wordt verwacht dat zij:

Een duidelijke affiniteit hebben met podiumkunsten en met een project als SOUK in het bijzonder

Het eigen netwerk maximaal benutten.

Maandelijks aanwezig zijn bij de bestuursvergadering in Amsterdam.

Een aantal uren per maand tijd wil steken in de uitvoer van de taken die bij de functie horen.

Beschikbaar zijn tijdens en rond de productiedata: 28 en 29 mei 2020
Het bestuur van Stichting SOUK krijgt geen vergoeding voor haar taken.
Sollicitatieprocedure
Wil jij bijdragen aan deze unieke productie? Stuur jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae voor vrijdag 13
december 2019 aan Laura Smeets, voorzitter van Stichting SOUK, via laura@souk.nl. Meer informatie over de
Stichting is te vinden op www.SOUK.nl.
Voor meer informatie over de Stichting of één van de beide functies kan je contact tevens contact opnemen
met Laura Smeets, via laura@souk.nl of 06-18472505.

