
Vil du i praktik hos en international kunstner? 
Mille Kalsmose, der arbejder mellem København og New York søger en praktikant, der kan 

varetage kommunikations- og PR-opgaver. Kalsmose er dansk kunstner med mange internationale 
aktiviteter, og du vil arbejde direkte med kunstneren med rig mulighed for at udvide dit 

kunstfaglige netværk.  

Praktikstillingen vil bestå af kommunikations- og formidlingsopgaver omkring Kalsmose’s projekter 

i forbindelse med formidling af nye værker, museumsudstillinger og bogproduktion, samt PR-
opgaver såsom pressemateriale og sociale medier. 

En kommunikationspraktik hos Mille Kalsmose giver dig stærke kompetencer i kunstformidling, 
strategisk kommunikation samt presse- og arkiveringsarbejde. Praktikken vil lade dig strukturere 

din arbejdsgang i samarbejde med Mille Kalsmose, og der vil blive taget højde for andre 
studiemæssige eller personlige forpligtelser. Praktikken giver mulighed for arbejde hjemmefra. 

Hovedopgaver under praktikken: 
- Lede opsætning af et bogprojekt 

- Markedsføring og overordnet formidling af nye værker (f.eks. gennem sociale medier og ved at 

opsøge dansk og udenlandsk presse) 

- PR og kommunikationsarbejde 

- Assistance og hjælp til særlige events, f.eks. studio visits 

Der søges kandidater, som: 
- Har flair for kommunikation 

- Har viden og gerne professionel eller praktisk erfaring inden for samtidskunst  

- Kan arbejde selvstændigt og strukturere egen arbejdsgang 

- Er målrettet og har gåpåmod 

- Kendskab til at arbejde med digitale og grafiske medier et plus (f.eks. Adobe-pakken og 

wordpress) 

Praktikperioden er med tiltrædelse fra 1. oktober og 3 måneder frem eller snarest derefter. 

Praktikken er ulønnet. Send en kort, motiveret ansøgning inkl. CV til mkh@kalsmose.com. Du er 
også velkommen til at kontakte Mille Kalsmose med eventuelle spørgsmål til praktikstillingen. 

Om Mille Kalsmose: 
Mille Kalsmose er dansk konceptkunstner, der arbejder mellem København og New York. Hun 
arbejder i diverse medier, bl.a. fotografi, video, lys, lyd samt installationer. Hun holder en MFA fra 

UAB i Barcelona og gik på School of Visual Arts i New York. 

Blandt hendes seneste udstillinger er “Re-Sounding Organs” vist på CCA Andratx på Mallorca.  

Læs mere om Mille Kalsmose på www.millekalsmose.com. 
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