
Bliv booking- og eventpraktikant på Radar
Vil du prøve kræfter med produktion og eventafvikling på Aarhus’ mest udfordrende spillested?

Hos Radar arbejder vi løbende på at udfordre koncertformatet, producere koncepter og helhedsoplevelser med 
særligt fokus på at præsentere eksperimenterende musik i topprofessionelle rammer. Vi søger derfor en prakti-
kant, der har lyst til at udvikle i skøn symbiose med at afvikle og producere.

Vi kan bla. tilbyde indsigt og hands-on erfaring med:
• Bookingprocesser
• Produktion
• Strategisk programlægning
• Koncertafvikling
• Konceptudvikling
• Talentudvikling
• Fundraising
• Et uformelt arbejdsmiljø med plads til vilde idéer.

Vi lægger ved udvælgelsen vægt på, at du først og fremmest har en interesse for musik og live scenen, og at du 
dernæst har haft berøring med eventafvikling som f.eks. frivillig på en festival eller lignende.

Du vil blive tilknyttet vores booker, men vil også indgå i samarbejde med stedets øvrige ansatte alt efter dine 
interesser. Ud fra dine interesseområder laver vi sammen et praktikforløb der passer til både dig og os. Udover 
vores booker består Radar af et hold på tre faste medarbejdere og over 30 frivillige.

OM RADAR:
Radar i sin nuværende form blev skabt i 2012, da spillestedet Musikcaféen, der siden 1970’erne havde været et 
af de centrale spillesteder i Aarhus, skiftede lokalerne i Mejlgade 53 ud med det nye kulturelle centrum; Gods-
banen, og skiftede navn til Radar.

Med et evigt nysgerrigt musikprogram, kan du på Radar opleve nye såvel som etablerede artister og bands i en 
bred vifte af genre. Bag Radar står et musikelskende team af professionelle og frivillige, der sammen arbejder for 
at flytte rammerne for koncertoplevelsen. 

Med en kapacitet på 300, byder Radar altid på en intim ramme.

Du kan finde flere informationer om Radar på www.radarlive.dk.

Periode: Vi søger løbende praktikanter til forår og efterår.
Praktikstillingen er en ulønnet fuldtidsstilling. Vi forventer, du er igang med relevant uddannelse.
Ansøgninger modtages løbende. Sendes til Mia Holm på mia@radarlive.dk.

Har du spørgsmål angående praktikstillingen, kan du kontakte den daglige leder Mia Holm på mia@radarlive.dk 
eller tlf. 5070 1671.
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