PROJEKTKOORDINATOR
til den internationale
dansefestival SWOP
Er du vild med scenekunst og med at lave festival?
Kan du begå dig på dansk og engelsk, på SoMe og med
en dejlig gruppe af frivillige? Og synes du, at kollektive
arbejdsprocesser er sagen?
Så er det dig vi søger til en projektansættelse til at
stå for rekrutering af og omsorg for de frivillige samt
hjælp til at formidle hele festivalen – og så alt det andet
arbejde, som vi løfter samlet set.
SWOP FESTIVALEN er en international dansefestival for børn og unge,
der sker hvert andet år. SWOP er arrangeret af Aaben Dans, egnsteater i
Roskilde. Danske og internationale forestillinger af høj kvalitet er
i centrum for en omfattende festival, der foregår på vores scene på
Musicon, på Biblioteket og rundt omkring i Roskilde by. Derudover har
vi mange sidearrangementer såsom et dagsseminar, pop ups, møder
mellem danske og internationale kunstnerne og workshops.
Du skal være med til at bygge festivalen op og afvikle den. Du skal
arbejde med de frivillige samt formidling af festivalen. Vi forventer, at
du kan kommunikere klart mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk,
er et m
 enneske med overskud og glimt i øjet, der kan lide at arbejde tæt
sammen med andre. Vi sætter et godt og hjertevarmt værtsskab højt
og at vi sammen giver kunstnere, publikum og personale en rigtig god
oplevelse. Det er altid sjovt, intenst og lærerigt at lave festival.
Arbejdsstedet er Aaben Dans på Musicon i Roskilde.
Se mere mere på swopfestival.dk og aabendans.dk
SWOP Festival 2022 er fra 5.-9. maj.
Ansættelsen svarer til 3 måneder fuld tid, men kan fordeles over
længere tid. Dog er det et krav, at du kan være fuldt til rådighed i selve
festivalperioden.
Ring gerne på 3582 0610, hvis du vil vide mere
og send ansøgningen til: pernille@aabendans.dk
senest den 14. oktober – der er samtaler
den 26. og 27. oktober.

INTERNATIONAL DANSEFESTIVAL
for børn og unge
5.-9. MAJ 2022 I ROSKILDE
AABENDANS.DK

