Bliv praktikant hos CHART

Brænder du for kunst, arkitektur og design? Har du ideer, lyst og mod på at kaste dig ud i den
praktiske verden og være med til at planlægge og afvikle Nordens førende kunst- og
designbegivenhed? CHART leder efter praktikanter, og vi håber at høre fra dig.
CHART afvikles for 7. gang den 30. august – 1. september 2019, men vi er allerede i fuld gang med planlægningen og
programudviklingen. Vi søger derfor prak kanter, der kan hjælpe os med ambi onen om at vedblive med at være
Nordens førende interna onale kunstbegivenhed. Vi leder e er forskellige faglige proﬁler indenfor kuratering,
programudvikling, kommunikation og partnerskaber, og vi sammensæ er et individuelt forløb, der passer l dine
faglige kompetencer og interesser.
Læs mere nedenfor og send en ansøgning hur gst muligt. Vi ansæ er løbende og har endelig deadline 1. december.
Hvad får du ud af det?
Som prak kant på CHART kommer du helt ind i maskinrummet og tæt på planlægningen og udviklingen af vores to
messer for sam dskunst og design. Du kommer l at arbejde med kuratering, programlægning og planlægning af
formidlingsak viteter og events. Du lærer at omsæ e ideer l konkrete projekter og får styrket dit netværk på tværs af
kunst- og designbranchen.
Vi sidder på Charlo enborg, og du bliver del af et lille, dedikeret team, hvor vi har det sjovt og brænder for at skabe
den højeste kvalitet. Vi lbyder dig et alsidigt prak kforløb på tværs af CHARTs forskellige afdelinger. Arbejdssproget er
både dansk og engelsk.
ARBEJDSOMRÅDER
Vi søger prak kanter, som kan bidrage indenfor følgende arbejdsområder:
Programudvikling og kuratering 2019
Vil du være med til at forme og udvikle CHARTs kuratoriske og kunstneriske program for 2019? Vi kigger efter kunst-,
design- og arkitekturinteresserede profiler med et skarpt blik for kvalitet og med ideer og mod til at tænke nyt og
overraskende. Samtidig skal du være grundig og professionel, da du kommer i kontakt med nationale og internationale
kuratorer, kunstnere og samarbejdspartnere. Konkrete opgaver er bl.a.
- Konceptudvikling og planlægning af talentprogrammer med unge kunstnere og designere
- Planlægning og koordinering af CHARTs formidlingsprogram med performances, talks og musik
- Planlægning og udvikling af CHART Art Fair og CHART design
Kommunikation og markedsføring
Brænder du for nyskabende kommunikation, og vil du være med til at skærpe og udvikle CHARTs brand og
kommunikationsplatform? Vi kigger efter en profil, der med en skarp pen og et skævt blik kan udvikle og kommunikere
gode historier. Vi leder også efter profiler, som kan hjælpe med at udvikle vores sociale platforme og producere indhold
gennem ord, billeder og video i krydsfeltet mellem indholdskommunikation og markedsføring. Konkrete opgaver er
bl.a.
- Udvikling og implementering af CHARTs hjemmeside
- Planlægning og eksekvering af SoMe-strategier på tværs af Facebook og Instagram
- Udarbejde nyhedsbreve l et na onalt og interna onalt publikum
- Optage og klippe ﬁlmisk materiale
Partnere og gæster
CHART tiltrækker en stor international gruppe mennesker, og vi leder efter profiler, der synes det er sjovt at arbejde
med mennesker og som har lyst til at udvikle events for udvalgte fagfolk. Du kommer til at møde internationale fagfolk,
kunstnere, kuratorer, museumsinspektører og journalister, og du kommer til at møde danske og internationale
kunstsamlere. Konkrete opgaver er bl.a.
- Udvikling og planlægning af ak viteter målre et vores na onale og interna onale gæster
- Planlægge og afvikling af forskellige events og middage før og under selve CHART-weekenden
- Planlægning af ophold og rejser

- Dialog og hos ng af interna onale gæster
- Systema sering og dri af CHARTs online pla orm
EN DEL AF DIN UDDANNELSE – ECTS-POINT
Du kan selvfølgelig få ECTS-point for din prak k, da forløbet kan planlægges som en del af dit e erårssemester. Vi
fores ller os således, at du begynder januar og slu er maj. Vi er særlig interesserede i prak kanter, som kan arbejde
fuld d, dvs. minimum 30 mer. Når det er sagt, så har vi dog fuld forståelse for, at studiet kræver d, og vi er ﬂeksible i
forhold l at lre elægge forløbet, så det passer med dine andre fag og studiejob.
Udover ECTS-point giver prak kken dig mulighed for at omsæ e din teori l praksis, og du bliver del af CHARTs stærke
netværk med centrale aktører på den danske og interna onale kunstscene, som kan være springbræ et l et
studiejob.
KORT OM CHART?
CHART er en årlig kunstbegivenhed, der med afsæt i Københavns styrkeposi oner indenfor kunst, design og arkitektur
over tre dage i august/september samler hele sam dskunstens økosystem. Vi henvender os l både nordiske og
interna onale kunstprofessionelle og et bredt kulturinteresseret publikum.
Vores konkrete ak viteter tæller bl.a. de to messer for hhv. sam dskunst på Kunsthal Charlo eborg og for design på
Den Frie Uds llingsbygning. Der l laver vi en bred række formidlingsak viteter på tværs af de to venues, herunder
uds llinger med fokus på unge talenter indenfor kunst og design, afviklingen af en arkitekturkonkurrence for
nyuddannede arkitekter samt opbygning af fem pavilloner, et talkprogram med deltagelse af na onale og
interna onale kunstspecialister, visning af et kuns ilmprogram, en række live performances, samt et musikprogram,
hvor alene åbningskoncerten fredag a en i år ltrak 7.000 mennesker. I 2018 havde vi et rekordhøjt besøgstal på
28.850 mennesker.
ANSØGNING
Hvis de e har vakt din interesse, så send endelig en ansøgning og dit CV l fair@chartar air.com senest d. 1 december.
Oplys gerne hvilke områder du ser dig selv arbejde med. Skriv l os hur gst muligt, da vi ansæ er løbende.
Vi glæder os l at høre fra dig!

