Praktik ved Viborg Animations Festival
Efteråret 2017

Viborg Animationsfestival (VAF) søger praktikant til planlægning og gennemførelse af festivalen i efteråret
2017.
Opgaverne vil blive varierede og ansvarsfulde, og du vil få mulighed for at afprøve dit talet under en festival
med mange events og filmforestillinger i flere byer. Du bliver en del af et stort festival team med arbejdsplads
i festivalsekretariatet og med nært samarbejde med Projektleder og Koordinator. Festivalen tilbyder
mulighed for professionel og personlig udvikling i et kreativt og unikt miljø på The Animation Workshop, som
er karakteriseret af en travl og positiv atmosfære.

Du
- er studerende eller nyuddannet fra en relevant uddannelse
- er i stand til at arbejde selvstændigt under supervision af festivalkoordinatorerne
- er ansvarsfuld og god til at samarbejde
- er i stand til at engagere dig fuldt ud i planlægning og gennemførelse af festivalen
Vi vil vil foretrække en person som kan binde sig til at være hos os i hele forløbet

Praktikforløbet
Stilling: Assisterende festivalkoordinator
Periode: Gerne fra starten af august til slutningen af oktober.
Eksempel på arbejdsopgaver:
- Organisere og afvikle events og workshops.
- Være med til at opbygge og afvikle manga- og animéudstillinger.
- Generel assistance for festivalkoordinatorerne.
- Mødeforberedelse.
- Research
- Hjælp til afvikling af Student Film Competition.
- Koordinere frivillige sammen med en koordinator
- Være til stede I biografen under Festivalen.
Yderligere information
Projektleder Cristina Bojesen, 8755 4963, cboj@via.dk
Send ansøgning og CV til email to: cboj@via.dk
NB: det er ulønnet praktik, men vi kan betale dine transportudgifter. Arbejdstiden er ca. 37 timer pr uge,
samt aften og weekend i festival ugen (uge 39).

Viborg Animationsfestival
VAF er Danmarks største og ældste animationsfestival og en fejring af animationsmediets muligheder.
Festivalen, der har oplevet stigende publikumsdeltagelse, har i 2017 et særligt fokus på Japan i anledning
af 150 års diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Japan, og VAF er desuden en del af Aarhus
2017 med filmaktiviteter i både Viborg og andre byer.
Festivalen giver adgang til animationskultur på højt internationalt niveau, og viser at animation ud over
underholdning også er kunst, pædagogik og formidling.
VAF 2017 foregår i uge 39, men med enkelte aktiviteter både før og efter. Se hjemmesiden
www.animationsfestival.dk for mere information.
The Animation Workshop, VIA UC
The Animation Workshop (TAW) er den førende institution på animationsområdet i Danmark og en af de
fremmeste i Europa. Vores aktiviteter spænder over uddannelse, kulturudvikling, kommunikation og
erhvervsudvikling, alle med animation som kerne. TAW er en del af VIA University College og har et stort
netværk af internationale studerende, kunstnere og uddannelsesinstitutioner.

Vi håber at høre fra dig.
Viborg Animationsfestival

