
KUNSTHAL NORD
SØGER EVENTMAGERE 
Brænder du for at arbejde med kunst og kultur? 
Bobler det i hovedet med vilde idéer og kreative koncepter? 
Og har du lyst og evner til at få sat ting i værk?  

Så skal du være en del af Kunsthal NORDs frivillige eventgruppe! 

Vi har nogle fantastiske, rå lokaler midt i Nordkraft, hvor vi skaber unikke udstillinger og interessan-
te arrangementer. Nu skruer vi op for blusset under de kræfter, der er med til at løfte formidlingen af 
kunsten i vores lokaler og søger derfor nye kræfter til vores eventgruppe. Eventmagernes primære 
mål er at udtænke, planlægge og gennemføre en række arrangementer, der hovedsageligt har unge, 
nordjyske kulturforbrugere som målgruppe.  
 
Events kunne være kunstsaloner, lounges, workshops, performances, koncerter, foredrag, ekskursi-
oner samt hyggelige film- og debataftener. Men det er jer, der i samarbejde med Kunsthal NORD, og 
andre af byens kulturelle platforme, udvikler indholdet og i fællesskab arbejder intenst på at modne, 
implementere og afvikle jeres ideer - herunder også sikre eventuel fundraising.  
  
HVEM ER DU? 
Du er interesseret i kunst og kultur og vild med at finde på skæve og kreative ideer. Du er også prak-
tisk orienteret - og kan lide at skrue et godt program sammen, koordinere og tage fysisk fat om nød-
vendigt. Du er selvfølgelig også social, pålidelig og god til at sprede budskaber på de sociale medier. 
 
HVAD FÅR DU UD AF DET? 
At blive del af en inspirerende kunstinstitution, der kunstfagligt og professionelt arbejder med den eks-
perimenterende nationale og internationale nutidskunst.  
Udvikle dit professionelle netværk og indgå i nye fællesskaber med andre unge. 
Kunstfaglig indsigt i den aktuelle kunstscene - nationalt og internationalt. 
Erfaring fra den etablerede kunst- og kulturverden, som du kan skrive på dit CV. 
Fri adgang til foredrag, filmforevisninger etc. samt gratis kataloger og bøger, der udgives af Kunsthal 
NORD. 
En unik mulighed for at realisere dine idéer i et professionelt og kunstfagligt miljø. 
 
HVOR MEGET TID SKAL DU BRUGE? 
Vi forestiller os at mødes et par timer et par gange om måneden. Når der skal afvikles events kan 
tiderne variere, og der kan forekomme ekstra arbejde. 
 
ER DU INTERESSERET? 
Hvis du er interesseret i at være med skriv en mail med kontaktoplysninger og lidt om dig selv til 
eventgruppens tovholder Teis Kronborg: teis.kronborg@aalborg.dk 

Eller kig indenfor i Kunsthal NORD! - Vi ser frem til at møde dig!  

facebook.com/kunsthalnord instagram.com/kunsthalnord twitter.com/kunsthalnord


