FREELANCE
VOELER
DENKER DURVER

Silke Van Cleuvenbergen

DOENER

0486 60 57 53
Silke@praktischwild.be

ERVARING
Gastdocent & onderzoeker - okt 2021 - heden
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
School of Arts

―AP

Hogeschool

PPPUSH-IT festival • feb 2020 - heden
Projectcoördinator cross-over muziekfestival

EDUCATIE
Universiteit Gent • 2004-2009
Aggregaat/Educatieve Master
Master in de Kunstwetenschappen
Podium- en mediale kunsten
Minor Letterkunde

FORMAAT, ikorganiseer.be • jan 2020 - heden
Vormingsontwikkeling muziekevenementen

The New Humanism Project • 2018 - heden
Co-creator, workshopbegeleider & facilitator

Rasa Vzw • 2018-2019
Projectmanager educatie & communicatie

Cultuurcentrum Sint-Niklaas • 2012-2018
Deskundige educatie & publiekswerking

CURSUS
Learning-by-doing labo's
Global Futures Literacy Design Forum •
UNESCO • 2019

Social Media analyse en training
De Lama's • 2019

Wacco Vzw • 2010-2012
Projectcoördinator en begeleider voor
jongerenkunstproject Kunstbende

Collectieve intense brainstorm over
klimaatverandering & technologie
Resilience Frontiers

Stedelijke Academie voor muziek woord
en dans Hamme • 2010-2012

• United Nations

Framework Convention on Climate Change
• 2019

Docent Woord & Muzisch wisselwerker

Koninklijk Atheneum Lokeren • 2011
Leerkracht PAV en creatieve beleving
binnen OKAN onderwijs

Cultuurcentrum Lokeren • 2011
Cultuurbeleidscoördinator (vervanging)

Rasa Vzw • 2010-2011
Freelance gids

Intro publiekssegmentatie
Daan Esch • Communicatiemanager • 2018

Leer- en ontwikkeltraject voor
cultuurwerkers rond innovatie
De Academie voor Morgen • Locus • 20142015

RELEVANTE SKILLS
Sterk in organiseren en co-creëren
van A tot Z
Festivals, tentoonstellingen, workshops,
digitale platforms, locatievoorstellingen,

VAARDIGHEDEN

participatietrajecten, educatieve
omkadering, toeleidingstrajecten, etc...

Taalvaardig en -creatief
Snelle adept
Heel leer- en nieuwsgierig. Grote honger
naar nieuwe inhouden & prikkels.Plotse
veranderingen of problemen vormen eerder
een uitdaging dan een obstakel.

Ervaren in het in creëren
van sterke copy. Voor verschillende
doelgroepen & media.
Nederlands, Engels: sterk
Frans: goed
Spaans, Duits: basis

Sensitief communicator
Ervaring in verschillende vormen van
interne en externe communicatie. Open,
helder, vlot. Met oog voor mens en trends.

Skills
Microsoft Office: sterk
Social media: sterk
CMS/Back-end websites: goed
Planningsmodules: goed
E-news modules: goed

Samenwerker: co-creatie stimuleren,
initiëren en onderhouden

Design tools: basis
Rijbewijs: B

Opzetten van interne en externe

tussen kunstenaars, jonge talenten,

Analytisch, associatief &
empathisch vaardig

leerkrachten, collega's, toeschouwers,

Goed in luisteren, begrijpen

etc...

& capteren. Eigenaarschap en

transversale overleggroepen, uitwisseling

Strategische planner

inspraak stimuleren een troef
Behendig in het ordenen van chaos.

Beheerser van zowel het grote strategische
plaatje als van efficiënte
planningensystemen i.f.v budgetbeheer,
administratie, checklist en timemanagement, etc...

'Smaker', liefhebber & proever

Enthousiast proces- en
resultatenmaker
Goed oog voor proces maar
zonder resultaat uit het oog
te verliezen. Dit rekeninghoudende
met mogelijke faalkansen.

In alle lagen van het leven. Maar vooral
een gulzig gebruiker van kunst en cultuur in
al zijn vormen en media.
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