
Between Music søger kommunikationspraktikant med særlig fokus på SoMe
(content produktion)

Between Music går nye veje både kunstnerisk, som kulturinstitution og som forretning. Vi har gang i mange
spændende projekter som vi gerne vil fortælle om til vores publikum, netværk og andre interessenter. Derfor
søger vi en praktikant som i tæt samarbejde med vores projektleder i Aarhus og SoMe-ansvarlige i København,
skal indgå i vores kommunikationsteam og udvikle og udarbejde indhold til vores sociale medier. Vi søger dig, der
har et godt øje for skabe fortællinger gennem film og billeder.
Du vil blandt andet blive involveret i kommunikationsopgaver omkring vores kunstproduktioner og projekter, vores
kommende vandsymposium med en bred målgruppe (borgere, erhverv og forskning) og vores album- og singles
release.

Vi forventer:

● At du er kreativ og god til at skabe indhold til SoMe - i særdeleshed audiovisuelt indhold (video og
billeder)

● At du kan komme med indspark til vores eksisterende SoMe strategi
● At du er pålidelig og stabil
● At du har det godt med samarbejde og sparring, men at du samtidigt kan være selvkørende og proaktiv
● At du eksempelvis studerer medievidenskab, kulturformidling, informationsvidenskab, journalistik, kunst

eller lignende
● At du er baseret i Århus

Vi tilbyder:

● Spændende og attraktive opgaver med mulighed for indflydelse
● Et brand som har et globalt publikum
● Et tværfagligt netværk af kompetente kolleger at spare og udvikle dig med
● Fleksible arbejdstider med plads til studie og eventuelt fritidsjob
● En varierende hverdag i et spændende miljø, hvor du kommer med ud og ikke kun skal være på

kontoret

Send din ansøgning med CV eller referencer og evt. inkl portfolio til
projektleder Michelle Bach på michelle@betweenmusic.dk senest d. 30. november kl. 12.00.
Tag gerne et kig på vores nuværende kanaler og kom gerne med et par eksempler på, hvilken type indhold, du
ville producere. Samtaler forventes afholdt i medio december.
For spørgsmål angående stillingen kontakt Michelle Bach på michelle@betweenmusic.dk eller 20218313

Som udgangspunkt er der tale om en ulønnet praktikstilling mellem 32 - 37 timer ugentligt alt efter studiekrav af
et halvt års varighed. Vi går op i, at praktikanter kan tilrettelægge deres forløb hos os, så det er meningsgivende
for begge parter, og vi har fokus på læring og udvikling i stillingen. Opstart fra onsdag d. 5. januar til og med juni
2022 eller efter aftale.

Om Between Music:
Between Music skaber og producerer nytænkende performance koncerter i en hybrid af musik, live performance,
de visuelle kunstarter og ny teknologi. Gruppen har en enorm spændvidde i både æstetik, teknik og genre, men
finder størst slagkraft i det uudforskede mellemrum mellem dem. Drevet af en stor nysgerrighed og trang til at
skubbe grænserne for den menneskelige erfaring - kunstnerisk, teknisk, videnskabeligt – udforsker de den
menneskelige naturs drivkræfter, mekanismer og mysterier, gennem dybt  originale lyduniverser og et rigt, ofte
surrealistisk billedsprog.  Between Musics arbejde involverer et internationalt tværfagligt netværk af musikere,
fysikere, ingeniører, instrumentbyggere, hjerneforskere m.fl. som er med til at inspirere og sikre den høje kvalitet
og integritet, der kendetegner Between Musics kunstneriske arbejde.

Det daglige arbejde finder sted i Aarhus på Tage Hansensgade 2, 6C, 8000 Aarhus C

Se mere her: www.betweenmusic.dk

http://www.betweenmusic.dk

