
VI SØGER PRAKTIKANT  
TIL FORÅRET 2018 

Udstillingsstedet meter søger en kommunikations- og 
udstillingsmedarbejder til en studierelateret praktik-
stilling med opstart til januar.  
Ansøgningsfristen er 11. december. 
 
meter er et udstillingssted i København, der gennem kunsten og kuratoriske praksis-
ser forholder sig undersøgende og kritisk til samfundet omkring os. Praktikstillingen 
hos os opfordrer derfor til en interesse i samtidskunst, kultur og samfundstendenser. 
Som praktikant vil du både assistere stedets kuratorer og få mulighed for selv at 
udvikle events på stedet. 
 
 
DINE ARBEJDSOPGAVER SOM PRAKTIKANT: 
 

- research og udstillingsproduktion 
- afvikling af udstillinger og events 
- formidling 
- opdatering af hjemmeside, sociale medier og opsætning af nyhedsbrev   
- udvikling af pressemeddelelser – både generelle og målrettede 
- design og produktion af flyers og plakater 

 
 
meter åbnede sine døre i januar 2017 som en ramme for kuratoriske eksperimenter. 
Bag meter står kuratorerne Louise Lassen Iversen og Rie Hovmann Rasmussen, der 
igennem lange udstillinger af 4-5 måneder ser kritisk på og søger at gentænke 
udstillingen som format for fremvisning af kunst.  
 



Som praktikant kommer du til at arbejde med os på udstillingen Shaking the 
Habitual: What is your utopia?, der spørger ind til, hvordan et samfund ville se ud 
uden patriarkatet. Til udstillingen vil vi gennem performances, tværkunstneriske 
bidrag, workshops og talks undersøge den feministiske utopi med udgangspunkt i 
forskellige genrer som Fantasy og Science Fiction til Cyber-Feminisme og Afro-
Futurisme.  
 
Hvad kræver dette af dig? 
Vi regner med at du er i gang med en videregående uddannelse indenfor kunst, 
kultur, kommunikation eller projektledelse. Det er en fordel, hvis du allerede har 
erfaring med opsætning af events eller udstillinger. Derudover forventer vi, at du har 
stærke skrivekundskaber indenfor både dansk og engelsk, er aktiv bruger af sociale 
medier som Facebook og Instagram, ligesom erfaring med design og 
billedbehandling i Photoshop, InDesign er en fordel. 
 
Som praktikant hos meter kan du forvente dig en alsidig hverdag, med forskellige 
opgaver i løbet af dagen og ugen. Dette kræver overblik og selvstændighed, 
samtidig med gode kommunikative egenskaber. Du får muligheden for at bruge din 
fantasi i udviklingen af egne events samt vinkling af nyhedshistorier, samtidig med, 
at du assistere os på halvårets udstilling. Samtidig får du en masse arbejdsrelateret 
erfaring med spændende opgaver. Du kan forvente at blive udfordret og lære 
meget, der kan bruges indenfor mange forskellige fag og fremtidige erhverv.  
Sidst men ikke mindst bliver du en del af et lille, passioneret team, der vægter et 
rummeligt arbejdsmiljø baseret på empati og holdånd. 
 
 
 
PRAKTISK INFO OM ANSØGNING OG ANSÆTTELSE 
 
Ansøgningsfrist: Mandag d.11. december 2017 kl.00 
Start:   Januar 2018 
Praktikperiode: Primo januar til slut juni 2018 
Antal timer:  24-30 timer. Vi tager selvfølgelig hensyn til eksamener m.m. 
Løn:   Stillingen er ulønnet 
Ansøgninger sendes til kurator Louise Lassen Iversen på louise@meterspace.dk 
Ansøgning (max 1 side) og CV (max 1 side) skal være os i hænde senest den 11. 
december 2017. 
 
 
 
	


