
Søger produktionspraktikant
Dansk Danseteater er Danmarks største moderne dansekompagni stiftet i 1981. Under 
kunstnerisk leder og chefkoreograf Tim Rushton står kompagniet i fuldt flor og har opnået 
international bevågenhed og anerkendelse.
Dansk Danseteater søger en praktikant til at bistå Dansk Danseteater med forskellige 
produktionsopgaver samt ad hoc opgaver og forefaldende arbejde for producent Lars Vind-
Andersen og produktionsassistent Ida Fredericia.

Typiske arbejdsopgaver:
• Deltage i koordinering af projekterne

• Deltage i planlægnings- og produktionsmøder

• Opdatering af produktionsplaner mv.

• Planlægge og gennemføre premierearrangementer, fotosession mv.

• Bistå i udformning af kontrakter

• Fungere som referent ved forskellige møder

• Diverse ad hoc opgaver

Vores forventninger er at du:
• Er studerende på BA eller kandidat niveau

• Er god til at formulere dig skriftligt og mundtlig på dansk og engelsk

• Har erfaring med brug af MS Office, avanceret internetsøgning, databasebehandling

• Er selvstændig og initiativrig

• Er fleksibel i forhold til arbejdstider

• Eventuel har erfaring fra andre kulturinstitutioner, men det er ikke en forudsætning

Dansk Danseteater kan tilbyde dig:
• At indgå i arbejdsgangen i et kreativt kulturmiljø

• Konkrete erfaringer med projektstyring og organisering af kulturprojekter

• Indblik i produktionsprocesserne og samarbejde med kunstnere

• Kontakt til netværket inden for scenekunst

• Egne ansvarsområder under assistentforløbet

• Feedback på studierelaterede opgaver der knytter sig til praktikken og evaluering på dit arbejde i 

praktikperioden

Praktiske informationer:

Vi ser helst at praktikken løber fra start september til slut oktober, og at du er i stand til at holde en 

arbejdstid på min. 25 timer om ugen med 3 faste mødedage mellem 10-15 og flekstid derudover. 

Praktikken er ulønnet.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lars Vind-Andersen på 
lars@danskdanseteater.dk eller Ida Fredericia på ida@danskdanseteater.dk. 
Ansøgning m. CV og evt. relevante referencer, sendes hurtigst muligt og senest onsdag d. 1. 
august til lars@danskdanseteater.dk 


