
hvid støj sceneproduktion søger praktikant/løntilskud til produktion og promovering af 
ny teaterforestilling SPIL DØD, vol. 13+, i det første halvår af 2018. Der bliver ligeledes mu-
lighed for at assistere i ’maskinrummet’ på produktionen, i prøvesalen.

hvid støj sceneproduktion søger en effektiv og selvstændig praktikant/løntilskud til vores team, hvor vi 
arbejder med PR, teaterproduktion og administration. 

Du bliver en del af det daglige team, hvor du får et unikt indblik i arbejdet med kulturlivet for børn og unge 
både nationalt og internationalt. Du får erfaring med teaterproduktion, kulturformidling og markedsføringen 
plus der er mulighed for at udbygge dit personligt netværk. Vi tilbyder en levende og dynamisk kulturarbejd-
splads, hvor der også er fleksibilitet i forhold til dine ønsker om specifikke arbejdsopgaver. 

Du skal hjælpe os med at skabe synlighed og støtte op om vores nye produktion SPIL DØD, vol. 13+ der får 
premiere i efteråret 2018, samt hjælpe med koordinering og afvikling af vores deltagelse på Aprilfestivalen. 

Vi forventer at du:
- Selvstændig arbejdende
- Ansvarlig og effektiv
- Imødekommende og serviceorienteret 
- God til at kommunikere klart og korrekt 
- Stærke engelske kundskaber 
- Deltager med os på Aprilfestivalen i Syddjurs Kommune d. 15-22.april 2018 
- Kørekort

Dine opgaver vil bl.a. være:
- Assistere på produktionen i prøvesalen til vores nye forestilling SPIL DØD, vol 13+.
- Deltage i planlægning og afvikling af vores deltagelse på Aprilfestivalen. 
- Assistere PR-medarbejderen med produktion af nyhedsbreve, pressemeddelelser, web, 
 sociale medier, opsøgende salg mm.
- Forskellige administrative opgaver i forbindelse med den daglige drift, bl.a. salg og markedsføring.

Praktisk om stillingen
Vi forestiller os, at du er en teamplayer, der ikke er bange for at prøve nye udfordringer, en ildsjæl, der tør 
at tage kontakt og gå i dialog med publikum og opkøber. Og du har interesse for teater og kulturlivet. Vi ser 
gerne en praktikperiode fra fx januar til maj 2018. Det er et must at du kan tage med os på Aprilfestivalen. 
Stillingen er offentlige løntilskudsstilling.

Ansøgning
Skriv en ansøgning med CV, hvor du beskriver, hvad du kan bidrage med, og hvad du gerne vil lære i din 
praktikperiode. 
Ansøgningsfristen er 5. januar 2018

Ansøgningen sendes til: pernille@hvid-stoj.dk. Skriv ”Praktik” i emnefeltet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte administrator Pernille Klausen, på tlf.:6171 9017 eller pr 
mail pernille@hvid-stoj.dk

Om hvid støj sceneprodukton
hvid støj er et bølgebåret århusbaseret turnerende børne- og ungdomsteater med vindsus i sejlene. Vi 
producerer engagerende og visuelle teateroplevelser med et glimt i øjet til alle aldre. Vi har allerede nu 8 
statsstøttede forestillinger på stamtræet og inviteres på diverse kuraterede festivaler – også i udlandet – læs 
meget mere om os på vores hjemmeside, www.hvid-stoj.dk.

Drømmer du om at synliggøre kulturlivet 
gennem PR- og events? 
- så er det dig, vi leder efter! 

Valdemarsgade 1G, 8000 Aarhus
www.hvid-stoj.dk  
info@hvid-stoj.dk  

tlf.: 61 71 90 17

Løntilskud til forår 2018


