
 

 

MASTER/ KANDIDAT UDDANNET NATIVE SPEAKER TIL 
ENGELSKE KUNSTFAGLIGE OVERSÆTTELSER 
 
Culturebites er et et lille, kvalitetsorienteret oversættelsesbureau, som 
oversætter for danske kunstmuseer, gallerier, kunsthaller og 
universiteter. Vi har specialiceret os i kunstfaglige tekster og snævre 
deadlines.  
 
Vi søger en ekstra hånd med dansk-engelsk oversættelser.  
 
Vi søger dette: 

- Du skal være indstillet på at arbejde med korte deadlines 

- ‘Native speaker’ brite og dygtig til dansk 

- Sproget skal være i top, og du skal have erfaring med at oversætte 
og læse korrektur 

 
Ansøgning 

- Send dit CV og få linjer om dig selv til os på sprog@culturebites.dk 

- Vi vil bede dig lave 1-3 prøveoversættelser på hver cirka 500 ord i forbindelse med din 
ansøgning 

 
Om Culturebites  
Culturebites er etableret i 1993. Culturebites består af et team af kunsthistorikere, cand.mag.'er og 
ph.d.-uddannede. Culturebites’ projektleder på alle oversættelses- og kommunikationsopgaver, 
siden feb 2019, er Augusta Camelia Fogh. 
 
Culturebites oversætter og læser korrektur på tekster som: 

• skønlitterære bøger og tekster 

• kunstfaglige tekster 

• katalogtekster 

• fagbøger 

• museumsformidling 

• kulturelt pressemateriale 

• Ph.D. -afhandlinger   

 
Professionelt oversættelsesbureau 
Vi samarbejder med en håndfuld oversættere for at sikre vores kunder totalløsninger, dvs. 
muligheden for oversættelse til flere sprog. 
Der findes mange forskellige idealer for den gode oversættelse. I Culturebites mener vi, at en 
oversætter udelukkende bør oversætte til sit modersmål og desuden skal have et indgående 
fagligt kendskab til den pågældende type tekst. Vi prioriterer en let og utvungen oversættelse, som 
reproducerer forlægget præcist og loyalt, dog uden at være en ’ord-til-ord’ oversættelse. Hvor det 
gælder professionel oversættelse til engelsk, oversætter vi altid til britisk engelsk og kun til 
amerikansk, hvis kunden ønsker det. 
 
Kunder 
Vi samarbejder pt bl.a. med KADK, Statens Naturhistoriske Museum, Det Nationalhistoriske 
Museum, Museum Salling, Nationalmuseet, Færøernes Kunstmuseum, Vardemuseerne, Kunsten 
Museum of Modern Art Aalborg, Johannes Larsen Museet, Galleri Bo Bjerregaard, Jacob A. Riis 
Museum, Østfyns Museer, Heerup Museum, Sydvestjyske Museer, Michael Kvium, Nordatlantens 
Brygge, DGI Byen, samt diverse forlag, design- og arkitektfirmaer,   ph.d.'er og forskere tilknyttet 
Dansk Center for Herregårdsforskning og University of the Faroe Islands. Se komplet kundeliste: 
https://culturebites.dk/referencer 
 
Culturebites ApS  
Store Kongensgade 81C  
1264 København K - DK 
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