
Praktikant søges til Festival- og eventplanlægning 
Går du rundt med en eventmager i maven?  Og vil du være med til forme en ny festival?  

Så er det måske dig, vi har brug for. Spoken Word Festival i Odense søger en praktikant til efteråret 2011. 

Rap, Stand up, Poetry Slam, Story Telling, Poesi, Historiefortælling og Foredrag: Spoken Word Festival 

samler genre og generationer, og forundre og underholder med ord.  

Festivalen så dagens lys i november 2010 og løber af stablen for anden gang den 2. til 5. november 2011. Se 

mere om Spoken Word Festivalen på www.odensebib.dk/spokenword     

Vi søger en praktikant, der er interesseret i kunst og kultur generelt, og Spoken Word-genrerne i 

særdeleshed. Som praktikant får du mulighed for at afprøve dine ideer og føre dem ud i virkeligheden og du 

kommer til at være med til at forme og udvikle festivalen. 

Arbejdsopgaver: 

- Idéudvikling af events og koncepter 

- Opsøgende arbejde i forhold til kunstnere og virksomheder 

- Booking af kunstnere 

- Fundraising 

- PR-arbejde      

Vi forventer: 

Vi forventer, at du er i gang med en videregående uddannelse indenfor kultur og/eller formidling, og at du 

har interesse for Spoken Word. Du har, enten via dit studie eller andre aktiviteter, erfaring med at arbejde 

selvstændigt og struktureret, og du er god til at formidle - både skriftligt og mundtligt. 

Du har mange gode ideer og er ikke bange for at afprøve dem. Du er løsningsorienteret og tager gerne en 

udfordring op. Du er udadvendt og møder folk med et smil.  

Vi tilbyder: 

Du får chancen for at prøve dig selv af som arrangør af kulturelle events. Du får mulighed for at være med 

til forme festivalen og føre dine egne ideer ud i livet. Du kommer til at arbejde sammen med de bedste 

Spoken Word kunstnere i Danmark, samt arbejde i det kreative miljø omkring Kulturmaskinen.    

Som praktikant hos Spoken Word Festival får du sparring og vejledning. Du kommer til at arbejde 

selvstændigt, og du får ansvar og udfordringer efter dine evner og ønsker. Du kommer i høj grad selv til at 

præger dine arbejdsopgaver og din dagligdag.  

Du vil efter endt praktik modtage en udtalelse, der reflekterer din dygtighed og indsats.  

Praktikperioden: 

Praktikperioden løber fra den 15. august til den 15. november. 

Ansøgning og CV: 

Ansøgning og CV sendes til Projektkoordinator Tania Rangstrup-Christensen senest mandag den 28. juni. 

Samtaler finder sted løbende. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Tania Rangstrup-

Christensen på Tania@spokenwordfestival.dk eller 42 94 68 00.   

Studierelevans:  

Praktikantstillingen er relevant for alle, der ønsker erfaring med planlægning og afholdelse af kulturelle 

event. Stillingen giver derudover mulighed for networking, samt at afprøve teori i praksis.     

 


