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Praktik i gadefest-afdelingen
hos Distortion
Vi søger ambitiøse praktikanter der skal være med til at skabe en mangfoldig
gadefest og en elektronisk musikfestival i verdensklasse.
I gadefestafdelingen arbejder vi med alle de projekter der forgår på gaden i festivalugen. Vi
planlægger hele gadefesten med alle vores partnere, og vi sørger for, at logistikken omkring hele
produktionen spiller ned i mindste detalje. Vi arbejder i teams, og hiver eksterne kompetencer ind
når det er nødvendigt. På den måde vil du stifte bekendtskab med flere fagligheder og nogle dygtige
freelancere fra branchen. Der søges to praktikanter i afdelingen med flair for koordinering og
afvikling af kultur- og musikevents.

Gadeteam
Du skal søge hvis følgende arbejdsområder har interesse, og du gerne vil blive bedre til:
• Koordinering af alle Distortions medarrangører (streethosts)
• Arbejde med byrumskultur
• Udarbejde aftaler med samarbejdspartnere
• Planlægning og afvikling af kulturevents
Dine kvalifikationer:
• Du er i gang med en relevant videregående uddannelse
• Du kan arbejde struktureret og med sans for projektstyring
• Er god med andre mennesker og har mod på projektledelse
• Er omstillingsparat, fleksibel og kan arbejde selvstændigt
• Trives med til tider hektiske arbejdsdage
Om sekretariatet

Du bliver en del af et sprudlende hold på omkring 30 personer som har en daglig gang på
festivalkontoret. Vi er opdelt i afdelingerne gadefest, kommunikation, produktion og bar. Vi har
ugentlige fællesmøder, arbejder på tværs af afdelinger, men du vil altid have en fast base i den
afdeling du er tilknyttet. Vores hold har en bred baggrund i kulturlivet og mode- og reklamebranchen
og flere har erfaring fra undervisning. Det tæller forskellige steder som Bas Under Buen, OHOI!,
ArtRebels, pladeselskabet Escho, Chart Art Fair, CPH Post, Rust og Bremen/Hotel Cecil.
Ansøgning og praktikforhold

•
•
•
•

Ansøgningsfrist: 4. november 2022, men indkalder til samtaler løbende.
Ansøgning og spørgsmål skal sendes til Tim på tim@nusnus.dk.
Praktikperiode: midt januar til midt juni 2022 (kan justeres efter dine ønsker).
Arbejdssted er vores festivalkontor på Refshaleøen, Refshalevej 167, 1432 København K.
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