
 
	  
	  
ER	  DU	  GOD	  TIL	  ORD?	  OG	  SØGER	  DU	  EN	  SPÆNDENDE,	  FLEKSIBEL	  PRAKTIKPLADS?	  
	  
DIAS	  Kunsthal	  –	  verdens	  førende	  kunsthal	  for	  digital	  kunst	  i	  det	  offentlige	  rum	  –	  
søger	  en	  engageret	  praktikant,	  der	  er	  god	  til	  ord.	  Vi	  er	  et	  lille	  sted	  med	  vokseværk,	  
og	  vi	  har	  brug	  for	  hjælp	  til	  fundraising.	  Vi	  søger	  faktisk	  også	  en	  hånd	  til	  kommunika-‐
tion	  og	  en	  udstillingsassistent	  så	  tjek	  vores	  andre	  opslag	  ud	  og	  del	  dem	  endelig	  
med	  dine	  dygtige	  studiekammerater.	  	  	  
	  
Vi	  bestræber	  os	  på	  at	  skabe	  et	  dynamisk	  praktikmiljø,	  hvor	  forskellige	  studieretnin-‐
ger	  er	  med	  til	  at	  sætte	  sit	  præg	  på	  kunsthallen.	  Du	  vil	  komme	  til	  at	  arbejde	  tæt	  
sammen	  med	  den	  daglige	  ledelse	  samt	  kunsthallens	  øvrige	  medarbejdere,	  men	  du	  
får	  samtidig	  meget	  ansvar.	  Vi	  er	  et	  lille,	  velfungerende	  team,	  der	  har	  en	  sjov	  og	  
travl	  hverdag.	  Vi	  lægger	  derfor	  vægt	  på,	  at	  praktikanterne	  er	  engagerede	  og	  kan	  
håndtere	  en	  til	  tider	  hektisk	  arbejdsdag.	  DIAS	  tilbyder	  studerende	  et	  lærerigt	  prak-‐
tikophold,	  der	  giver	  indsigt	  og	  kompetencer	  til	  brug	  i	  fremtidige	  job.	  
	  
Vi	  er	  fleksible	  med	  mødetid-‐	  og	  sted.	  Kunsthallen	  ligger	  i	  Vallensbæk,	  men	  vi	  arbej-‐
der	  mest	  fra	  København.	  
	  
Praktikken	  er	  ulønnet.	  
	  
Lidt	  mere	  om	  DIAS	  
DIAS	  er	  en	  dynamisk	  og	  levende	  kunsthal.	  På	  den	  ene	  side	  er	  kunsthallens	  praksis	  
og	  faglige	  arbejde	  ligesom	  andre	  kunstinstitutioners,	  og	  på	  den	  anden	  side	  er	  vi	  
radikalt	  anderledes.	  Alle	  udstillinger	  og	  aktiviteter	  er	  fokuseret	  på	  mediebaseret	  
kunst	  og	  finder	  sted	  midt	  i	  virkeligheden	  på	  Vallensbæk	  Station	  og	  som	  pop-‐up’s.	  
Denne	  kombination	  giver	  uanede	  muligheder	  for	  nye	  ideer	  og	  metoder,	  og	  det	  be-‐
tyder	  også,	  at	  vi	  skal	  være	  innovative,	  når	  det	  f.eks.	  gælder	  formidling,	  kommunika-‐
tion	  og	  fundraising.	  Læs	  mere	  på:	  diaskunsthal.dk	  
	  
Ansøgninger	  
Er	  du	  interesseret	  i	  et	  praktikforløb	  hos	  DIAS	  så	  send	  venligst	  en	  kort	  motiveret	  
ansøgning	  (max	  1	  side)	  og	  CV	  til	  info@diaskunsthal.dk.	  Vi	  holder	  samtaler	  løbende,	  
da	  vi	  håber	  at	  kunne	  finde	  de	  rigtige	  kandidater	  hurtigst	  muligt.	  
	  
For	  yderligere	  informationer	  om	  muligheder	  mv.	  kan	  du	  kontakte	  formidlings-‐	  og	  
undervisningsansvarlig	  Julie	  Tvillinggaard	  Bonde	  på	  julie@diaskunsthal.dk	  eller	  
50145183	  
	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  høre	  fra	  dig!	  
 
 
 
	  


