
Kom og oplev avantgardemusikken indefra!

Vi søger frivillige til KLANG – Copenhagen Avantgarde Music festival 
som finder sted 25. maj – 1. juni 2013 på Teater Republique

Hvis du har interesse for ny musik, audiovisuel kunst, tværæstetisk performance eller avantgarden 
som sådan, er du den, vi leder efter. Vi søger nemlig frivillige medhjælpere til at tage sig af 
praktiske opgaver under festivalen. Hvis du har lyst til at give en hånd, får du til gengæld så vidt 
muligt adgang til alle festivalens opførelser og indblik i, hvad der foregår i maskinrummet til en 
festival. 

KLANG har i år dedikeret scenen til upcoming og cutting-edge kunstnere og førende stjerner inden 
for eksperimenterende, nyskabende kompositionsmusik. Vi får bl.a. besøg af tyske Alexander 
Schubert, der kobler akustiske instrumenter med live-elektronik i en spektakulær performance, 
franske Yann Robin med et støjværk med den legendariske klarinettist Alain Billard som solist, 
mens den japanske multikunstner Ryoji Ikeda lægger vejen forbi med sit audiovisuelle værk Test 
Pattern.

Det progressive Ensemble Recherche byder på et program med bl.a. Simon Steen-Andersen, 
Nicolai Worsaae & Clara Ianotta, mens Wayne Siegel disker op med magisk live-elektronik i 
caféens intime rum. Og meget, meget mere – Tjek hjemmesiden ud for mere info!

Ved at assistere på festivalen får du chancen for at komme tæt på den sprælske avantgarde og 
arbejde med en række spændende danske og internationale kunstnere indenfor samtidskunsten; at 
opbygge værdifuld erfaring og indsigt i arbejdet bag festivalen som kulturbegivenhed og få 
boostet dit CV.

Der er brug for hænder, der hjælper med alt fra billettering og backstage assistance til workshop 
koordinering og chaufføropgaver og ikke mindst til at skabe den gode festivalstemning. Foruden de 
særlige koncertoplevelser garanterer vi, at du bliver en del af et engageret team, der gør sit bedste 
for at give publikum, gæsterne og dig som frivillig medhjælper nogle skønne dage. Arbejdsopgaver 
og tider bliver lagt, så det passer dig. Vi ser dog gerne, at du tager minimum 3 vagter i løbet af 
festivalen. Vi sørger for mad og drikke, mens du er på vagt, og du bliver desuden inviteret til 
afslutningsfesten.

Kontakt Jane på mail eller mobil for at høre nærmere: jane@klang.dk / 26 84 98 27

Se hele programmet på www.klang.dk  
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