
 
 
 
 
 
 
Gezocht: Eetkunstwerk presentatie artiesten 
Eenmalige klus voor een 4 weken lang geopend pop-up kunst 
evenement 
 
25 februari t/m 27 maart Maassilo Rotterdam 
 
Marktconforme vergoeding + maaltijd en drankjes op werkavonden 
 
 

Voor een 4 weken lang geopend pop-up kunst-evenement wordt er gezocht naar geschikte 
eetkunstwerk presentatie artiesten. Het event bestaat uit een kunst-tour, een concept store en het 
SKy View Art café. De kunst tour bestaat uit 3 ruimtes. In iedere ruimte wordt een ‘kunst-maaltijd’ 
geserveerd. Aan het eind van de tour hebben bezoekers een 3 gangen diner genuttigd. Ieder half 
uur start er een nieuwe tour met een groep van 8 personen. 
 
De bezoekers worden ontvangen in het Roof Top Art café waar naast standaard dranken ook 
bijzondere Art-drinks worden geserveerd. Aan het eind van de tour zijn bezoekers ook welkom om 
hier na te praten en een kijkje te nemen in de Food Design Concept Store die in dezelfde ruimte 
aanwezig is. 
 
Jouw rol tijdens het event 
Als eetkunstwerk presentatie artiest ben jij verantwoordelijk voor één van de kunstruimtes in de 
kunsttour. Jij serveert het eten en helpt bezoekers bij het interpreteren van de kunstervaring die ze 
daar meemaken. Ieder half uur verwelkom je een nieuwe groep bezoekers in het kunstwerk. Een 
avond bestaat uit 8 rondes. 
 
Jij legt de laatste hand aan het verwarmen/opmaken van de ‘kunst-maaltijd’ voor jouw ruimte. 
Vervolgens dien je het eten op, op een manier zoals dit bedacht is voor het kunstwerk én door er 
jouw persoonlijke draai aan te geven. Hierbij kruip je in de rol van een personage om met passie en 
flair bij te dragen aan de belevenis van het kunstwerk. Hierbij gebruik je jouw improvisatietalent om 
je binnen je rol gastvriendelijk en behulpzaam op te stellen naar bezoekers.  
 
Uiteraard vermelden we je (artiesten)naam in de colofon van dit event en op de bezoekers website 
met een link naar jouw eigen website, indien je die hebt. 
 
Tijdens het wisselen van de bezoekersgroepen van de ene naar de andere kunstruimte maak je vlug 
jouw kunstruimte schoon zodat deze weer gereed is voor de volgende groep bezoekers. Wanneer de 
volgende ronde begint zorg jij ervoor dat de eventueel aanwezige geluiden of videobeelden worden 



opgestart. Ook bereid je de drankjes in jouw kunstruimte voor het gekozen drankenpakket van 
iedere bezoeker. 
 
Aan het eind van de avond zorg je ervoor dat jouw kunstruimte een grondige schoonmaakbeurt 
krijgt. Je communiceert met de kunstenaar die jouw kustruimte heeft ontworpen over eventuele 
gebreken of reparaties die uitgevoerd moeten worden aan het kunstwerk. 
 
Repetitie avond 
Om deze klus uit te kunnen voeren moet je aanwezig zijn bij de repetitie avond op Vrijdag 25 
februari van 16:00 tot 23:30 uur. Hier wordt met een test-publiek geoefend met het opdienen van 
het eten en het opvoeren van je rol. De middag begint met een instructie. Om half 6 start de eerste 
tour met test-bezoekers. Ook het afsluiten en schoonmaken volgens het HACCP-hygiëne plan wordt 
geoefend. De avond eindigt met een optionele borrel met het hele team vanaf half 12. 
 
Voor deze klus wordt er gezocht naar artiesten met de volgende kenmerken: 
 

• Je hebt affiniteit met kunst en creatieve ondernemingen 
• Je vindt het leuk om in de rol van een personage te kruipen 
• Je maakt het gasten graag naar hun zin door hen o.a.  te helpen de kunstwerken te 

begrijpen 
• Je snapt dat alles draait om de beste art-eet-belevenis voor de bezoekers 
• Je bent communicatief vaardig en kan zowel Nederlandstalige als Engelstalige bezoekers te 

woord staan. 
• Je bent ingeschreven bij KvK als zelfstandig ondernemer of gaat dit doen voor deze klus 

 
• Bekend zijn met werken volgens HACCP is een pré 
• Horeca-ervaring/affiniteit met eten is een pré 

 
Ben jij minimaal 8 avonden + de repetitie avond beschikbaar in de maanden februari/maart en 
herken jij je in bovenstaande punten? 
Haal deze klus dan binnen! Stuur je motivatie en CV op naar onderstaand email adres: 
 
Meewerken@studio-echt.nl 
 
Selectie geschiedt op basis van motivatie, ervaring en beschikbaarheid. 
Laat weten op welke avonden je beschikbaar bent en hoeveel avonden je zou willen werken. 
 
*Het betreft een eenmalige klus als zelfstandig eetkunstwerk presentatie artiest en géén 
dienstverband. Inkomsten dien je op te nemen in de administratie van je eenmanszaak. 
 
Openingstijden evenement 
 
Week 9 t/m 12     Woensdag t/m zondag 17:00 – 23:59        maandag en dinsdag gesloten 
 
Om half 5 is er een optionele gezamenlijke avondmaaltijd met het team van die avond. 
Als de laatste bezoekers vertrokken zijn, is er een optionele borrel met het team om de avond af te 
sluiten. 
 
Voor vragen over deze klus kan je contact opnemen met Charly de Wit 
info@studio-echt.nl 
 

mailto:Meewerken@studio-echt.nl
mailto:info@studio-echt.nl

