
 

 

Kreative ildsjæle søges til Art & Event teamet 
Vi søger kreative frivillige ildsjæle til Art & Event teamet. Teamet er forankret i Arts teamet under 

Indholdsdivisionen.  

Teamets arbejde tager udgangspunkt i det strategiske initiativ, som er, at gøre Roskilde Festival til 

en unik international begivenhed, hvor festivalen skal være unik i sin måde at integrere kunstarter 

og konkrete udfoldelsesmuligheder. 

Kunst & Event teamet 
 
Kunst & Event teamet er et frivilligt team som består af ca. 5 personer og en teamleder. Kunst & 
Event teamets rolle er at sikre, at de kunst- og underholdningsindsatser er interessante og 
udfordrende for vores publikum og repræsenterer noget af det mest banebrydende inden for det 
kreative felt netop nu. Herudover er Kunst & Event teamets ypperste opgave at koble festivalens 
samlede strategi med indholdsprogrammet, så programmet aktivt iværksætter festivalens strategi 
om de legende, dannende fællesskaber, den involverende kunst og det internationale fokus. 
Kuratorerne arbejder med samtidskunst, f.eks. med lysdesign og performance kunst, herudover 
med street art, arkitektur, og andre kunstdiscipliner, som har formået at løfte strategien. 
 
Med udgangspunkt i strategien og aktuelle nybrud på samtidskunstscenen lægger teamet vægt på 
at skabe et program som har:  

 En international profil  

 Et bredt program der på én gang afspejler nybrud på den internationale samtidskunstscene 

og er med til at udfordre og flytte scenen ved at fokusere på festivalens meget særlige rum 

for kunst 

 Et program der har en kritisk profil og udfordrer til stiltagen og opfordrer til refleksion 

 Et bredt udvalg af socialt engageret og inddragende kunst, der kan fremelske legende og 

dannende fællesskaber 

 Tværfaglige projekter, der nedbryder grænserne mellem kunst- og musikproduktioner 

 Nye værkproduktioner  

Teammedlemmerne skal have forskellige faglige fokus og skal researche, fremdrive projekter, 

kommunikere med kunstnere, forhandle og overlevere aftaler til produktion og afvikling. 

Som kreativ ildsjæl i Art & Event teamet skal du:  

 Lave opsøgende arbejde i forhold til aktiviteter og aktører indenfor området 

 Fungere som ressourcekilde for og overlevere til de enkelte områders identitetspersoner 

 Holde møder med kunstnere og andre aktører og kuratere indhold 

 Deltage i udviklings- og planlægningsmøder 

 Lave kontraktforhandling og -skrivning 

 Planlægge kunstprogrammet 

 Udvikle den samlede kunstprofil 

Art & Event teamet er engageret i løbet af hele året og under Roskilde Festival. Der holdes 
løbende møder i Art & Event teamet (ca. hver tredje uge), med kunstnere og aktører samt med  



 

 

festivalkollegaer fra Indholdsdivisionen. 
 
Du skal påregne et dedikeret engagement i løbet af hele året, da vi har en travl 
planlægningsperiode, der starter allerede i august og september.  Samt et fuldt engagement under 
afviklingsperioden af Roskilde Festival 

Erfaring med andre projekter på Roskilde Festival er en fordel, men det er ikke et krav.  

Send hurtigst muligt en kort motiveret ansøgning + cv til: kristine.hald@roskilde-festival.dk  
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