
Er du Poplicks nye praktikant? 
 
Vi søger en praktikant med mod på at skrive artikler, lave interviews og udvikle 
Danmarks mest ærlige og kantede popmusikmedie. Er det dig? 
 
 
Elsker du popmusik og popstjernernes til tider gakkede livsstil? Tør du udtrykke din 
uforbeholdne mening om kunstnere som Lady Gaga, Eminem og Alphabeat? Og vil du 
være med til at udvikle Danmarks hurtigst voksende musiksite og magasin? 
 
Så er du muligvis lige præcis den, vi står og mangler. 
 
 
I marts 2010 lancerede Soundvenue sin popsøster Poplick.dk (dengang hed vi 
Headliners.dk). Poplick.dk er blevet landets hurtigst voksende musiksite med over en 
kvart million unikke brugere per måned, og den 27. oktober 2011 lancerede vi så også 
vores første magasin Poplick Paper, der indtil videre er udkommet fem gange med blandt 
andet Nik & Jay, Medina og Burhan G på forsiden. 
 
På Poplick skriver historier om populærmusikken, men med en kant og personlighed, der 
adskiller sig fra andre nutidige musiksites. Vi har en holdning til alt, hvad vi skriver om. 
 
Vi er mediepartnere med msn.dk og producerer hver uge tre features til deres forside. 
Dette betyder, at hver af dine artikler vil blive læst af op imod 100.000 brugere. Ligeledes 
vil du være med til at skrive for magasinet, som vi laver i samarbejde med MetroXpress 
og har et oplag på 80.000 eksemplarer. 
 
Som praktikant vil du indgå i et tæt samarbejde med redaktøren. Du vil blive ansvarlig 
for produktion af historier til sitet, lave interviews med aktuelle kunstnere og producere 
længere musikfeatures. 
 
Du vil få en unik mulighed for at bidrage til udviklingen af poplick.dk og Poplick Paper. 
Vi har masser af visioner og glæder os til at realisere dem sammen med dig. 
 
Poplick deler lokaler med Soundvenue i København K, og du vil derfor arbejde skulder 
om skulder med omtrent 15 unge ad'ere, sælgere, programmører og redaktører. 
 
Praktikperioden starter 2. april og løber minimum tre måneder frem. Praktikken er fuldtid 
og ulønnet, men vi kan give en fridag om ugen. 
 
Send din ansøgning redaktør Kristian Dam Nygaard: kdn@poplick.dk 
 
Ansøgningsfrist: Den 5. Marts 2012 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 


