
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
Artist Run festival søger frivillige til at hjælpe under konference og  
festival i perioden 9 -11 maj, 2014.  
 
Om Artist Run 
Artist Run er en international festival der består af 34 internationale og 
lokale kunstnerdrevne udstillingssteder. Der vil være en fælles fernisering 
på 17 steder spredt over hele København fredag d. 9. maj 2014 efterfulgt 
af en konference den 10.-11. maj 2014. Her vil man få rig mulighed for at 
opleve, hvad den kunstnerdrevne del af den danske og internationale 
kunstscene har at byde på, samt hvorfor de kunstnerdrevne udstillings-
steder storblomstrer for tiden. Se evt. mere på www.artistrun.net  

Konference  
Artist Run søger fire frivillige til at være kunstværter under konferencen 
Artist Run som finder sted 10 -11 maj, 2014. Det frivillige arbejdet består 
i at tage imod gæster, informerer dem om konferencen, udlever 
programmer, sælge kataloger samt publikationer og hjælpe med at rydde 
op efter endt konference. Konferencen finder sted på Overgaden Institut 
for Samtidskunst. 
Dato og tidspunkt: lørdag d. 10.05.2014 fra kl. 09:30 – 18:00 
Og søndag d. 11.05.2014 fra kl. 09:30 – 18:00  
 
Festival & After Party 
På den store åbningsdag søger vi mellem fire-seks personer som har lyst 
til at stå i en festlig bar til Artist Run åbningsfesten, som finder sted d. 
09.05.2014 på udstillingsstedet Beton. Vi søger to frivilliger som kan stå i 
bar  
Dato og tidspunkt: Fra kl. 21:00 til 24:00 og fra kl. 24:00 til 03:00 
 
Du vil få mulighed for at møde lokale samt internationale kunstnere og et 
godt indblik i den kunstnerdrevne samtidskunstscene. Hvis du har lyst til 
at være frivillig kunstvært under konference eller give en hånd til den 
store Artist Run efterfest kan du skrive en mail til: 
artistrunfestival@gmail.com 
 
Som tak for hjælpen vil du modtage et par drinksbilletter samt en 
symbolsk gave af initiativtagerne bag Artist Run. 
 
Venlig hilsen,  
Suada Demirovic & 
Honey Biba Beckerlee 
 
Tlf:+45 81616512 


