Event- og Kommunikationspraktikant
Til NOWHERELAND - en kunstfestival for børn 2019
NOWHERELAND søger en event- og kommunikationspraktikant til at assistere med kommunikationen og koordinering i forbindelse med afviklingen
af NOWHERELAND - en kunstfestival for børn i september 2019.
Praktikopholdet har en varighed på 1 - 1 ½ måned med start fra d. 15.
august (om muligt fra d. 1. august) og der er er mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden efter dine ønsker og evt. studieordningsrammer.
Arbejdsstedet er KPH-Projects på Enghavevej 80, 2450 København SV.
Praktikken er ulønnet.

Om festivalen

NOWHERELAND - en kunstfestival for børn er en ny festival i København som løb af stablen for første
gang i 2018. I år afholdes festivalen d. 13. - 16. September på Blågårdens bibliotek og Støberiet på
Nørrebro. Festivalen blev etableret med målet om at skabe et nytænkende festivalformat hvor kunst
kan opleves gennem leg og bevægelse, og hvor børn kan prøve kræfter med kreative aktiviteter i
samarbejde med andre børn. Festivalen er målrettet skoleklasser fra 1-7 klasse, samt børnefamilier.
Programmet byder på 12 skoleworkshops med fokus på kreativ læring så som illustration, podcast og
animation, samt 6 familie-workshops. Under festivalen kan man også gå på opdagelse og lege i festivalens store sanseudstilling. (læs mere om festivalen på: nowhere-land.dk)

Arbejdsområde

Som praktikant får du mulighed for at stifte bekendtskab med en række kommunikations- og koordineringopgaver i forbindelse med planlægning og afvikling af et større kulturelt arrangement for børn.
Du vil være med til at løse følgende opgaver:
• Koordinering samt kommunikation med festivalens samarbejdspartnere
og deltagere såsom lærere, workshopsafholdere og frivillige.
• Skabe indhold til NOWHERELAND - en kunstfestival for børns forskellige
kommunikationskanaler og på sociale medier.
• PR og pressearbejde, samt små grafiske opgaver.
• Hjælpe med at etablere sponsor-samarbejder.
• Koordinering og afvikling af et større kulturelt arrangement for børn.
• Praktiske opgaver i forbindelse med eventafvikling.

Hvad forventer vi af dig?

• Du har en interesse for kulturformidling og skabelsen af kunstprojekter til børn.
• Du har en uddannelsesmæssig baggrund inden for design, kommunikation,
medier eller eventplanlægning.
• Du har kendskab til kommunikation på sociale medier og ved hvordan man
tiltrækker et større publikum.
• Du har erfaring med eller interesse for planlægning af og udførelse af praktisk
arbejde i forbindelse med mindre events.
• Du er ansvarsbevidst, struktureret og er god til overholde at
deadlines – også selvom der er flere ad gangen.
• Du kan begå dig uden problemer på både dansk, skriftligt
såvel som mundtligt.
Bag festivalen står foreningen Kunstfestivalen Nowhereland som består af Trine Løgstrup og Signe-Lill
Valkvæ. I 2019 laves festivalen i samarbejde med Kulturskaberne og Blågårdens bibliotek, læringsportalen Åben Skole, CPH Volunteers samt en række lokale workshopsafholdere inden for design, kunst
og kultur.

Send din ansøgning til

mail@nowhere-land.dk

