
 

Teaterforestillingen	  JORDEN	  2.0	  søger	  instruktørassistent	  
 
Holdet bag JORDEN 2.0 er ved at skabe teaterforestilling, om den aktuelle klimasituation. Forestillingen 
spiller på Husets Teater før, under og efter det forestående klimatopmøde i Paris. Vi håber, at du vil være 
med og lave den sammen med os! 
 
Vores mål er at medvirke til at øge den almene viden om den globale klimaudfordring. At være med til at 
skabe mulighed for øget erkendelse og ikke mindst øget viden om mulighederne for handling i hverdagen. Vi 
ønsker gøre det uden at polarisere, dogmatisere eller docere, men med kontakt til hjertet og hjertets iboende 
ressourcer. Sårbart, skægt og skræmmende. 
 
Vi kan tilbyde en ulønnet, alsidig praktik/assistentopgave. Du kan forvente, at du vil komme til at arbejde 
tæt sammen både med instruktør og skuespillere. Du vil komme til at bistå skuespillerne med at lære en 
brandsvær tekst (de har aldrig oplevet noget lignende!), og der vil formentlig blive en del arbejde omkring 
manuskriptet og research i den forbindelse. Hvis du har mere tid, er der desuden rig mulighed for at du kan 
få indflydelse på dine opgaver. Som minimum løber opgaven fra d. 5. oktober til d. 20. november, men du 
kan sagtens starte allerede nu, for vi er i fuld gang med forberedelserne! Det kan være deltid eller fuldtid 
afhængigt af hvad der passer ind i dine studier. Såfremt tiden hos os er en meritgivende del af din 
studieordning vil det være at foretrække. 
 
Hvis du har tid og lyst til at skabe dette umulige og forhåbentlig verdensforandrende projekt sammen med 
os, glæder vi os meget til at høre fra dig! Send fluks en kort ansøgning, gerne med CV, til produktionsleder 
hanna@grue.eu. Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Hanna på tlf: 29 93 75 55 
 
Initiativtagere og producenter: PowerAct v. Sidsel Agensø og Maibritt Saerens 
Manuskript: Vivian Nielsen 
Instruktør: Heinrich Christensen 
Scenograf: Ida Marie Ellekilde Hansen 
Mere om projektet her: http://almastudio.dk/thereisnoplanetb/ 


