Kunstformidlere til Fjordenhus
Interessen for at opleve Fjordenhus på Vejle Havn er overvældende. Derfor søger vi flere kompetente
guider i de kommende måneder.
Vil du være med til at formidle Olafur Eliassons nye ikoniske kunstværk i Vejle? Og er du generelt
passioneret omkring kunst- og kulturformidling og god til at kommunikere et budskab? Så er du måske
Vejle Kunstmuseums nye guide!
Vi søger et par selvstændige og selvkørende formidlere til at guide omvisninger i Fjordenhus fra juli måned
og minimum tre måneder frem. Fjordenhus er tegnet af den verdenskendte kunstner Olafur Eliasson og
forener byggeteknikker og kunstværker i et originalt bygningsværk. Den markante bygning rejser sig op ad
vandet og skaber en forbindelse mellem byen og Vejle Fjord. Inde i bygningen er kunst og arkitektur
smeltet sammen i et hus, der er fyldt med forskellige vinkler og udsyn afhængigt af hvor du står. Buede
åbninger og vinduer indrammer udsigten til fjordens bredder og havnen, mens to af stueetagens rum
gennemstrømmes af vand. Arkitekturen og kunsten i disse rum indgår på den måde i en konstant dialog
med lys, vand og vind.
Har du lyst til at skabe opmærksomhed omkring Fjordenhus og formidle Olafur Eliassons ideer videre til den
brede befolkning, så har vi brug for dig så hurtigt som muligt.

-

Du læser kunsthistorie på bachelor eller kandidatniveau
Du er en god formidler og kan kommunikere et budskab til forskellige målgrupper
Du er selvstændig og kan organisere dit arbejde med resten af teamet

Der er brug for, at Vejle Kunstmuseum kan tilbyde 12 – 14 omvisninger pr. uge fordelt på alle ugens dage
fra begyndelsen af juli og frem til slutningen af september. Vi forestiller os, at vi ansætter 2 guider, der kan
løse opgaven sammen, og vi er derfor meget fleksible i forhold til planlægning af vagter m.m. I vil få manus
og oplæring af os på Vejle Kunstmuseum. Se også www.fjordenhus.dk
Læs mere om Fjordenhus: www.fjordenhus.dk
Send en kort motiveret ansøgning på max en side og dit cv inden den 27. juni på mail: LOLRA@vejle.dk
Yderligere oplysninger kan fås ved at ringe til museumschef Ove Sørensen på tlf.: 20707081.

