
 

 

 

 

PRAKTIKANT TIL LILLE KUNSTBOGSFORLAG, EFTERÅR 2018 

Roulette Russe er et lille kunstbogsforlag, der blev startet i 2015 af direktør for Copenhagen 

Contemporary Marie Nipper og tidl. direktør for CHART Art Fair Simon Friese. Som en 

søstervirksomhed til kunst- og kulturbureauet Creator Projects, der beskæftiger sig med forskellige 

ambitiøse kunstudstillinger og udsmykningsopgaver i international skala, får vores passion for kunst 

lov til at tage fysisk form som bøger igennem forlaget Roulette Russe. Vi har bl.a. udgivet bøger med 

Jeppe Hein, Fryd Frydendahl, Asger Dybvad Larsen, Lea Guldditte Hestelund og John Kørner. I 

efteråret 2018 planlægger vi bl.a. to store udgivelser i international skala med hhv. Christian Lemmerz 

og Alicja Kwade. 

Vi søger en praktikant til Roulette Russe, der er interesseret i kunst og kultur, og som har mod på at 

indgå i udgivelsesprocessen helt fra idébasis og fundraising til salg og formidling af den endelige 

bog.  

Idet vi er to mindre virksomheder vil du også få indblik i Creator Projects og komme til at bistå med 

opgaver på tværs af virksomhederne. Creator Projects har stået for udsmykning af bl.a. VIA 

University College Campus Aarhus C, Jeppe Heins vandskulptur Endless Connection i Aarhus mm. 

Creator Projects kuraterer større kunstudstillinger, og i de seneste år har vi bl.a. kurateret Maria 

Lassnig (KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg), The Garden – The Present & The Future 

(ARoS Aarhus Kunstmuseum), Becoming Human (Odense Zoo) samt Altid Mange Problemer med 

John Kørner på Kunsthal Charlottenborg. Derudover samarbejder vi med Trekantområdet Danmark 

om en ny årligt tilbagevendende kulturbegivenhed BERMUDA - kunst i storformat, hvor bl.a. Martin 

Creed og Daniel Buren er på programmet. 

Praktikpladsen har en ugentlig arbejdstid på 20-30 timer, og vi forestiller os, at du er på kontoret 3-4 

dage om ugen i tidsrummet 9.00-16:30. Da vi er en mindre virksomhed, begrænser arbejdsopgaverne 

sig ikke udelukkende til forlaget, og vi kan garantere, at du både får indblik i Roulette Russes og 

Creator Projects arbejde. 

Der er mulighed for at arbejde og få erfaring med mange grene af forlagsarbejdet som består i både 

fundraising, tekstforfatning, bogdesign (i samarbejde med eksterne grafiske designere), korrektur-

læsning, redaktion, markedsføring, kommunikation og salg, men retningen på praktikperioden aftaler 

vi sammen alt efter dine interesser og kompetencer.   

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

lyst til at skabe mere opmærksomhed omkring vores bøger og projekter. Vi har gang i mange projekter 

på én gang, så du skal være god til at holde hovedet koldt, samarbejde og gerne være struktureret. Du 

skal kunne formulere dig korrekt og præcist på skriftligt på dansk og engelsk, og du har stor interesse 

for kunst og kultur.  



 

 

Vi kan tilbyde:  

  -  mulighed for at følge og bidrage til realiseringen af ambitiøse og smukke kunstbøger om 

danske og internationale samtidskunstnere 

- indblik i internationale kunstprojekter herunder opgaver, der indebærer udstillingsassistance, 

formidling, fundraising og grafisk design  

  -  erfaring med at arbejde i en lille virksomhed og at prøve kræfter med de fleste opgaver, 

herunder konceptudvikling og planlægning, fundraising og tilrettelæggelse og udgivelse af 

kunstbøger  

  -  et indblik i kultur- og kunstbranchen   

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 vores  

projekter online   

  -  er bachelor, f.eks. indenfor kommunikation, business, dansk, litteraturvidenskab eller et 

kunstfagligt felt  

Arbejdsopgaver:  

  -  kommunikation, formidling, projektledelse, få netværket til at vokse.  

  -  research, herunder forarbejde til projekter, ansøgninger, udarbejdelse af portfolier  

  -  redaktionel hjælp til bogudgivelser  

  -  etablering af værklister i forbindelse med udstillingsprojekter  

  -  ansvar for materialeindsamling til hjemmeside m.m.  

  -  opdatering af SoMe  

  -  ad hoc opgaver, herunder forsendelsesopgaver og lagerstyring af bogudgivelser 

  

Vi holder til i hjertet af København. Er alt dette lige noget for dig, så send en ansøgning (max 

1 side + relevante dokumenter) til helene@rouletterusse.dk inden d. 15. maj.  

            Vi glæder os til at høre fra dig! 


