KUNSTHAL NORD
SØGER BYGGEFOLK
Er du dygtig med hammer, sav, pensel eller boremaskine?
Har du tid og lyst til at hjælpe en lille kunsthal med store ambitioner?
Vil du være del af en humørfyldt gruppe, der bygger både stort og småt?
Så skal du være en del af Kunsthal NORDs frivilligkorps af byggefolk!
Kunsthal NORD er et center for samtidskunst centralt placeret i Nordkraft. Lokalerne har
et råt, industrielt præg, der skaber de bedste rumlige og kontekstuelle forhold for nye,
overraskende og kritiske udstillinger.
Det er Kunsthal NORDs formål at udstille og formidle eksperimenterende nutidig dansk og
international billedkunst med fokus på høj kvalitet og med en særlig forpligtelse for den
regionale kunstscene. Dialog er et nøgleord, og med publikum i centrum fungerer Kunsthal
NORD som platform for debat, formidling og samtale om den aktuelle nutidskunst. Vores
publikum er både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
HVEM ER DU?
Du har hænderne skruet godt på og kan lide at tage fat.
HVAD FÅR DU UD AF DET?
• At blive del af en hyggelig gruppe, der har det sjovt med hinanden.
• Erfaring i at bygge kreative og kunstneriske konstruktioner.
• En unik mulighed for at gå med akademiuddannede, anerkendte samtidskunstnere, og
assistere dem i opbygningen af deres visioner.
• 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.
HVOR MEGET TID SKAL DU BRUGE?
Vi forestiller os at man som frivillig ’håndværker’ kan sætte nogle hele eller halve dage af i
forbindelse med opsætning og nedtagning af udstillinger. Dette foregår i en periode på cirka
14 dage imellem udstillingerne, cirka 6 gange årligt.
INTERESSERET?
Skriv en mail med kontaktoplysninger og lidt om dig selv til udstillingskoordinator Jesper
Olsen jesper.olsen@aalborg.dk eller til kunsthalnord@aalborg.dk.
Du er også velkommen til at kigge forbi Kunsthal NORD
Vi ser frem til at møde dig!

facebook.com/kunsthalnord.dk

instagram.com/kunsthal_nord

