COPENHAGEN PHOTO FESTIVAL SØGER FRIVILLIGE
EVENTKOORDINATORER
Vil du have erfaring til CV’et? Kunne du tænke dig at blive en del af festivalteamet på
Copenhagen Photo Festival fra den 6. - 16. juni 2019? Så har du nu mulighed for at melde
dig som frivillig og komme bag kulissen på Nordens største fotofestival.
Vi har brug for frivillige eventkoordinatorer, som har lyst til at afvikle events og opnå et
unikt indblik i fotofestivalen. Vi søger engagerede frivillige til følgende events:
PANELDEBAT
Torsdag den 6. juni klokken 13-18 på Refshaleøen
Den 6. juni afholder vi paneldebat om fotografiet som debattør. Vi har samlet en række
internationale og nationale eksperter på området, der blandt andre tæller Espen
Rasmussen, Andrea Bruce, Rasmus Dalland og Martin Thaulow.
Vi søger to eventkoordinatorer, der kan sørge for at guide gæsterne, forsyne deltagerne
med drikkevarer samt hjælpe festivalteamet med ad hoc opgaver.
ÅBNINGSEVENT HOS COPENHAGEN CONTEMPORARY
Torsdag den 6. juni klokken 16-21.30 på Refshaleøen
I forbindelse med festivalens åbning, afholder vi et åbningsevent hos Copenhagen
Contemporary, hvor der vil være åbningstaler, DJ og mulighed for at købe et glas vin.
Vi leder derfor efter frivillige eventkoordinatorer, der kan hjælpe med at klargøre eventen,
løbende sørge for at alt spiller og til sidst stå for lettere oprydning.
NETVÆRKSMIDDAG
Fredag den 7. juni klokken 16-23 hos Aamanns på Refshaleøen.
Den 7. juni afholder vi igen i år en netværksmiddag, hvor de deltagende fotografer og alle
vores samarbejdspartnere er inviteret. De frivillige eventkoordinatorer skal være festivalens
ansigt udadtil og sørge for at tage godt imod gæsterne. Der vil løbende være ad hoc opgaver
samt lettere oprydning efter middagen i samarbejde med festivalteamet.
ARTIST TALKS
Søndag den 9. juni på Refshaleøen (tidspunkt følger)
Kom med til artist talks i festivalens centrum. Her vil flere af de udstillede kunstnere i
festivalens centrum snakke om deres udstillinger og kunstneriske praksis med et
udgangspunkt i fotografiet som medie og det fotografiske udtryk de hver især arbejder med.
De frivillige eventkoordinatorer skal være med til at klargøre eventet, løbende sørge for
forplejning til deltagerne og slutteligt hjælpe med lettere oprydning. Udover erfaring med
afvikling af events, vil den frivillige i vid udstrækning få mulighed for at overvære store dele
af kunstnernes talks.

ART WALK
Lørdag den 15. juni klokken 13.30-16.30 på Vesterbro
Igen i år arrangerer festivalen art walks, hvor turen går til udvalgte gallerier rundt om i
København. I forbindelse med vores art walk på Vesterbro, skal den frivillige
eventkoordinator sørge for at tage godt imod de deltagende gæster, når de ankommer til
første stop på turen. Rundvisning og præsentation af udstillingerne er galleriets ansvar.
Som frivillig eventkoordinator får du:
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●

Forplejning under eller efter vagt
Kaffe/te/vand
Festivalprogram
Entrebillet til festivalen
Tilbud via Goodiepack.com
Fotobog
Kompetencer til CV’et
Udvidelse af netværk
Kort udtalelse fra festivalen kan eftersendes

Vi håber, at du har lyst til at være frivillig på Copenhagen Photo Festival - i så fald send fluks
en mail til events@copenhagenphotofestival.com, hvor du skriver kort om dig selv samt
hvilket event du kunne tænke dig at arbejde på.
Læs mere om Copenhagen Photo Festival her:
Hjemmeside - www.copenhagenphotofestival.com
Facebook - facebook.com/CopenhagenPhotoFestival/?fref=ts
Instagram - www.instagram.com/copenhagenphotofestival/
Hvis du ønsker flere informationer om de forskellige events, så kontakt vores projektleder
på:
Lærke Christina Hansen
events@copenhagenphotofestival.com
+4561408410

