
 

SORT/HVID SØGER PRODUCENT TIL MUSIKDRAMATIK 
Fra 2021 er Sort/Hvid udvalgt af Statens Kunstfond som scene for musikdramatisk udvikling og produktion. 
Derfor søger vi en producent, som skal være omdrejningspunkt for Sort/Hvids musikdramatiske aktiviteter. Er 
det dig? 

Du vil blive en del af en engageret og ambitiøs medarbejdergruppe og vil arbejde tæt sammen med alle 
Sort/Hvids medarbejdere for at realisere både forestillinger, koncerter, residencies, events og foredrag. 

Du bliver tilknyttet et kunstnerisk råd, der skal udvikle scenens visioner og kuratere både kunstnere og 
projekter. Sort/Hvids musikdramatik vil blive defineret af et kompromisløst samtidsfokus i en mangfoldighed 
af udtryk, der spænder vidt i genrer: fra opera til hiphop, fra punk til kammermusik.  

Vi forventer, at du kan igangsætte og skabe fremdrift i koncerter, events og produktioner, at du interesserer 
dig for kunstnerisk udvikling i residency- og workshopformater. Du har stor faglig interesse i at udforske feltet 
af aktuel musikdramatik og er god til at se nye muligheder for samarbejder og udvikling. Frem for alt har du 
en konstruktiv og opsøgende tilgang til opgaverne og formår at kommunikere – med både kunstnere, 
kollegaer på Sort/Hvid, samarbejdspartnere og fonde. 

Dine primære arbejdsopgaver er:  

Projektledelse 
Producenten vil sammen med S/H’s produktionsleder tilrettelægge budgetter og produktionsplaner for 
de ca. to større produktioner, der skal produceres på scenen om året. Du vil være med til at planlægge 
samarbejdet med det kunstnerisk råd og koordinere f.eks. open calls for forestillinger. 

 

Etablering af et centrum for det musikdramatiske miljø 
Producenten bliver ansvarlig for at skabe et netværk om scenens aktiviteter. Du vil være med til at 
kuratere et program af musikdramatiske events, koncerter, foredrag og debatter samt at arrangere og 
planlægge residencies og workshops.   

 

Fundraising og afrapportering 
Du bliver ansvarlig for at drive ansøgningsarbejdet for ca. 1-2 produktioner pr. sæson og for at rejse 
yderligere midler til scenens aktiviteter, herunder udforme konceptbeskrivelse og budget på nye 
projekter.  
 

Om dig: 
Du har erfaring med at drive projekter fra udvikling og fundraising til produktion og færdig forestilling. Du 
trives i kunstneriske processer – og har generelt stor interesse for teater og musik. Du har sandsynligvis en 
teaterfaglig baggrund eller uddannelse. Du har mod på at lære det, du ikke allerede kan. 
 
Der er mulighed for at tilpasse og udvikle ansvarsområderne sammen med den rette kandidat.  

Praktisk: 
Producenten refererer til administrativ chef Mette Bryndum. Spørgsmål kan rettes til: mette@sort-hvid.dk 
eller tlf: 51714504. 

Stillingen er fuldtid. Tiltrædelse 1. januar 2021. Stillingen er tidsbegrænset. 

Ansøgningen sendes pr. mail til job@sort-hvid.dk senest den 15. november 2020.  Samtaler foregår i uge 47-
48. Læs mere om Sort/Hvid her: www.sort-hvid.dk 
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