Frivillig på Copenhagen Photo Festival?
Copenhagen Photo Festival er Nordens største fotobegivenhed og præsenterer bredden og
det ypperste inden for dansk og internationalt fotografi. I år løber den af stablen d. 5.-15. juni,
hvor hele det Københavnske byrum indtages af alle former for fotografi – fra dokumentar over
portræt til kunst. Festivalen blev afholdt første gang i 2010 og har derfor fem års jubilæum i år.
På festivalen har vi mange projekter på programmet, og vi søger derfor frivillige, der har lyst til
at blive en del af festivalteamet og prøve kræfter med forskellige aspekter af eksekveringen.
Vi søger:
Fotografer til dækning af festivalen
Vi meget gerne have gæstefotografer til at tage stemningsbilleder under festivalen. Det kan
f.eks. være billeder af fotoudstillingerne og af de aktiviteter, der kommer til at foregå. Billederne
vil blive brugt til vores onlineformidling af festivalen, bl.a. på Facebook og Flickr, og den enkelte
fotograf vil selvfølgelig blive krediteret. Vi foretrækker folk, der allerede har erfaring med at
fotografere.
Bloggere
På festivalen har vi i de senere år brugt vores blog til at holde fotografiinteresserede
opdaterede om, hvad der foregår på den danske fotoscene. Vi vil gerne have den til at fungere
som mere end en formidlingsplatform og søger derfor gæstebloggere, der har lyst til at skrive
indlæg både før og under festivalen. Det kan være anmeldelser af fotoudstillinger,
fotografportrætter eller noget helt tredje. Under festivalen vil vi gerne have formidlet historierne
bag de udstillede fotografier.
Omvisere

Under festivalen omdannes Carlsberg Byen til Photo City, en summende fotoby med
udstillinger, artist talks og festivalens infocenter. Hver dag er der guidede ture i Photo Citys
udstillinger, og vi søger derfor dygtige og engagerede omvisere, der har lyst til at give de
besøgende en god oplevelse. Rundvisningerne foregår dagligt i tidsrummet 14-15. Du skal
minimum kunne påtage dig tre rundvisninger i løbet af festivalen.
Vagter
Vi søger vagter, der har lyst til at hjælpe os med at passe på vores udstillinger. Udstillingerne
kommer hovedsageligt til at ligge på Vesterbro og holder åbent alle dage fra kl. 10 – 18. Du
kommer til at sidde vagt sammen med en anden. Du skal kunne påtage dig minimum to hele
vagtdage. Under vagterne vil du naturligvis modtage forplejning.
Hvis du har lyst til at være frivillig på Copenhagen Photo Festival, så skriv til os med et par ord
om dig selv. I din mail skal fremgå:
• Din kontaktinfo
• Hvilket område vil du hjælpe med?
• Hvilke festivaldage kan du arbejde?
NB! Mødetid er altid 15 minutter før vagt/rundvisning starter.
Senest 20. maj modtager du en vagtplan og en nærmere beskrivelse af arbejdet. Herefter skal
du bekræfte endeligt, at du stadig er interesseret i arbejdet.
Mailen sendes til Anja Knarhøj Knudsen på akk@copenhagenphotofestival.com eller Martha
Maria Wagner på mmw@copenhagenphotofestival.com

