
PRAKTIKANT TIL KUNST- OG KULTURBUREAU, EFTERÅR 2018 

Creator Projects er et kunst- og kulturbureau, der arbejder med at udvikle, rådgive om og 

gennemføre kulturelle projekter af høj faglig kvalitet. Creator Projects er grundlagt af Si-

mon Friese og Marie Nipper, der tilsammen besidder en række kompetencer indenfor 

bl.a. CCR, kunstformidling, kuratering, kulturevents, strategisk planlægning, fundraising 

m.m. Virksomhedens direktører er Marie Nipper, som er kurator og kunstkonsulent og tid-

ligere direktør for Tate Liverpool samt Simon Friese, der er tidligere direktør for CHART 

ART FAIR. 

Creator Projects har stået for udsmykning af bl.a. VIA University College Campus Aarhus 

C, Jeppe Heins vandskulptur Endless Connection i Aarhus samt flere andre større udsmyk-

ninger. Creator Projects kuraterer større kunstudstillinger og i de seneste år har vi bl.a. ku-

rateret The Garden – The Present & The Future (ARoS Aarhus Kunstmuseum), Becoming 

Human (Odense Zoo) samt Altid Mange Problemer med John Kørner på Kunsthal Charlot-

tenborg. Derudover samarbejder vi med Trekantområdet Danmark om en ny årligt tilba-

gevendende kulturbegivenhed BERMUDA - kunst i storformat, hvor bl.a. Martin Creed og 

Daniel Buren er på programmet. 

Vi tilbyder en praktikplads med en ugentlig arbejdstid på 20-30 timer. Vi forestiller os, at 

du er på kontoret 3-4 dage om ugen i tidsrummet ca. (9.00-16:30). Retningen på praktikpe-

rioden aftaler vi sammen alt efter dine interesser.   

Vi forventer en praktikant, der er dygtig til kommunikation, herunder online og SoME, og 

som har lyst til at skabe mere opmærksomhed omkring vores projekter. Vi har gang i man-



ge projekter på én gang, så du skal være god til at holde hovedet koldt, samarbejde og 

gerne være struktureret. Du skal kunne formulere dig præcist skriftligt på dansk og en-

gelsk, og du har stor interesse for kunst og kultur.  

Vi kan tilbyde:  

•  Mulighed for at følge og bidrage til realiseringen af ambitiøse internationale kunstpro-
jekter herunder er opgaver der indebærer: udstillingsassistance, præsentationer, 
formidling, fundraising og grafisk design. 

•  Indblik i en mindre virksomhed med mulighed for at prøve kræfter med de fleste op-
gaver, herunder konceptudvikling, planlægning og fundraising.  

•  Et indblik i kultur- og kunstbranchen  

•  Et hyggeligt arbejdsmiljø, hvor vi holder af at spise frokost, spise kager og drikke fre-
dagsvin sammen. 

Vi forventer, at du er:  

•   Dygtig til kommunikation. Du skal være velformuleret, både skriftligt og mundtligt på 
dansk og engelsk  

•  Erfaren i Office-pakken og meget gerne gode evner i InDesign og evt. Photoshop  

•  Er vild med at arbejde med SoMe og er interesseret i at bruge tid på at promovere vo-
res projekter online  

•  Lyst til at indgå i et kreativt fællesskab  

•  Har en bachelor, gerne indenfor kommunikation, business og/eller et kunstfagligt felt. 

Arbejdsopgaver:  

•   Kommunikation, formidling, projektledelse: få netværket til at vokse.  

•  Research, herunder forarbejde til projekter, ansøgninger og præsentationer. 

• Excel, Word, InDesign, Photoshop. 

•  Opdatering af SoMe. 

• Ad hoc opgaver.  

Vi holder til i hjertet af København. Er alt dette lige noget for dig, så send en ansøgning.
(max 1 side + relevante dokumenter) til simon@lequipe.dk inden d. 6. maj.   

Vi glæder os til at høre fra dig!  


