KUNSTHAL NORD
SØGER UDSTILLINGSVÆRTER
Har du lyst til at tage imod gæster og give dem en inspirerende oplevelse?

Brænder du for at formidle kunst og kultur?
Vil du gerne udvide dine kompetencer og blive klogere på kunsten?

Så skal du være en del af Kunsthal NORDs frivilligkorps af udstillingsværter!
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, professionel kvalitet. 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 er interesseret i kunst og kultur og/eller værtsskab, turisme og oplevelser.
• Du er skarp til at formidle og brænder for at fortælle historier. Du kan få besøgende til at
føle sig velkomne, og give dem en god og tryg oplevelse med kunsten.
• Du er pligtopfyldende, har ordenssans, og vil hjælpe med at sikre, at vores kunsthal
altid fremstår indbydende og imponerende.
HVAD FÅR DU UD AF DET?
• At blive del af en inspirerende kunstinstitution, der seriøst og kunstfagligt arbejder med
eksperimenterende national og international nutidskunst.
• Et professionelt og brugbart netværk samt indsigt i den topaktuelle kunstscene.
• Erfaring fra den etablerede kunst- og kulturverden, som du kan skrive på dit CV.
• Fri adgang til foredrag, filmforestillinger etc. samt kataloger og bøger, der udgives af
Kunsthal NORD.
HVOR MEGET TID SKAL DU BRUGE?
Vi forestiller os, man tager et par vagter om måneden og derudover deltager i Artist Talks og
lignende, så man er klædt på til at tage godt imod de besøgende.
INTERESSERET?
Skriv en mail med kontaktoplysninger og lidt om dig selv til kunsthalnord@aalborg.dk - eller
kig indenfor!
Vi ser frem til at møde dig!

facebook.com/kunsthalnord.dk

instagram.com/kunsthal_nord

