
                  
 

Vil du arbejde med formidling af eksperimenterende musik?  

SNYKradio søger praktikant til efteråret 2013 
 

SNYKradio er et nystartet podcastmagasin med fokus på ny kompositionsmusik, eksperimenterende musik og 

lydkunst. Vi dækker både den aktuelle scene – begivenheder, festivaler og udstillinger i Danmark og Europa, 

samt håbløst uaktuel auditiv kunst, kultur og historie. Vi forsøger at gøre brug af den klassiske radiofortællings 

værktøj, men arbejder desuden med de nye muligheder, der ligger i at være en internetbåret radio.  

 

Arbejdet består i at assistere med opgaver indenfor:  

- Research til indslag 

- Produktion af indslag  

- Strategisk arbejde med at øge lytterskaren på Soundcloud, snykradio.dk og Facebook 

- Deltagelse i det daglige redaktionsarbejde 

- Andre opgaver efter aftale 

  

Vi forestiller os at du:  

- Læser på en relevant videregående uddannelse  

- Har en bred viden inden for eller interesse i den ny, eksperimenterende musik og lydkunst 

- Er interesseret i og har erfaring med radio/podcastmediet,  

- Har erfaring med Hindenburg programmet 

- Er en dygtig mundtlig formidler og kan arbejde selvstændigt 

- Er fleksibel og – når det kræves – kan deltage i optagelser og arrangementer uden for almindelig 

   arbejdstid 

 

Vi tilbyder: 

- Deltagelse i redaktionsarbejde på lige fod med redaktører og dermed mulighed for at præge   

   indholdet på SNYKradio 

- Videreudvikling af dine færdigheder inden for radioredigering, -formidling og -speak 

- Indblik i et pionérprojekt indenfor internetbaseret radio 

 

SNYKradio er et projekt under genreorganisationen SNYK, der varetager interesser indenfor lydkunst, 

kompositions- og anden eksperimenterende musik i Danmark. SNYKradios redaktion består af Lucia Odoom, 

Jan Høgh Stricker og ansvarshavende redaktør Thorbjørn Tønder Hansen. 

 

Praktikperioden ligger fra den 2. september og er 20 timer ugentlig i 5 mdr. Praktikken er ulønnet. Perioden er 

fleksibel i forhold til studie, ferie m.v. Du planlægger sammen med redaktionen, hvornår du arbejder hjemme, 

er på optagelse eller på kontoret. SNYK ligger på Gråbrødretorv 16 i København K, hvor du vil få en kontorplads 

stillet til rådighed. 

 

Du er velkommen til at kontakte Mette Thastum på tlf. 3393 0024 eller snyk@snyk.dk, hvis du har yderligere 

spørgsmål til praktikantstillingen. Send en kort ansøgning inkl. CV til snyk@snyk.dk senest mandag d. 5. august 

kl. 12, med oplysning om, hvor du har set opslaget. Vi forventer at holde samtaler i uge 33. For yderligere 

information se www.snyk.dk og www.snykradio.dk. 

 


