
 
SKAL DU VÆRE FRIVILLIG PÅ LAK 
FESTIVAL 2013? 	  	  
	  
HVAD ER LAK? 	  
LAK	  er	  en	  festival	  for	  nordisk	  lydkunst	  og	  eksperimenterende	  musik,	  der	  finder	  sted	  på	  en	  
gammel	  lakfabrik	  i	  København	  fra	  d.	  26.-‐29.	  september.	  LAK	  festival	  sætter	  fokus	  på	  
anderledes	  koncertoplevelser	  og	  lydeksperimenter	  med	  musikere	  og	  lydkunstnere	  fra	  hele	  
Norden.	  Vi	  præsenterer	  koncerter,	  lydperformances,	  lydinstallationer,	  workshops	  og	  et	  
seminar	  om	  radiokunst,	  alt	  sammen	  i	  de	  gamle	  fabrikslokaler.	  Og	  til	  det,	  har	  vi	  brug	  for	  din	  
ekspertise	  og	  dine	  hjælpende	  hænder!	  
	  
LAK SØGER FRIVILLIGE, DER: 
-‐	  Er	  vilde	  med	  kunst	  og	  kultur	  og	  har	  lyst	  at	  møde	  ildsjæle,	  der	  har	  det	  på	  samme	  måde	  
-‐	  Er	  en	  haj	  med	  en	  hammer,	  en	  ørn	  bag	  en	  bar,	  en	  gøgler	  i	  et	  køkken	  eller	  har	  en	  
lystekniker	  gemt	  i	  maven	  	  
-‐	  Har	  lyst	  til	  at	  være	  fælles	  om	  et	  kulturelt	  projekt,	  hvor	  du	  kan	  møde	  en	  masse	  søde,	  sjove	  
og	  spændende	  mennesker	  
	  
LAK GIVER: 	  
-‐	  Fri	  adgang	  til	  festivalen	  
-‐	  Øl	  billetter	  og	  god	  forplejning	  under	  alle	  dine	  vagter	  	  
-‐	  Mulighed	  for	  at	  indgå	  i	  et	  stort	  kunstnerisk	  netværk	  
-‐	  En	  afslutningsfest	  for	  alle	  frivillige	  og	  kunstnere	  d.	  29.	  sep.	  med	  lækker	  mad,	  øl	  og	  musik	  
	  
Vi	  har	  brug	  for	  frivillige	  både	  før,	  under	  og	  efter	  festivalen	  til	  opgaver	  som	  opbygning	  af	  
festivalområde,	  bar-‐,	  entré-‐	  og	  installationsvagter,	  til	  bandcare	  og	  catering,	  og	  afvikling	  af	  
festivalen.	  	  
	  
Er	  du	  interesseret	  i	  at	  være	  frivillig	  på	  LAK,	  så	  skriv	  til	  frivilligkoordinator	  Lykke	  på	  
lykke@lakfestival.dk,	  og	  kom	  til	  INFOMØDE	  tirsdag	  d.	  10.	  sep.	  kl.	  19-‐21	  i	  Tårnet	  på	  Prags	  
Boulevard	  43	  
	  
Tag	  endelig	  en	  ven	  med	  og	  spred	  gerne	  det	  glade	  budskab!	  	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  dig!	  
Kærlig	  hilsen	  holdet	  bag	  LAK!	  	   	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  

lakfestival.dk	  


