
 
 

SORT/HVID SØGER NYT GRAFISK BUREAU 
 
Vi er ikke bange for asylkrise, klimakrise, finanskrise. Ikke for Trump eller Putin, polernes 
nedsmeltning, hjernernes nedsmeltning, velfærdsstatens nedsmeltning. Vi er ikke bange 
for at være dumme, elitære, mandschauvinistiske, feministiske, postfaktuelle, intellektuelle, 
uaktuelle. Vi er ikke bange for stå alene. Vi er ikke bange for at være alene. Ikke bange for 
at være sorte eller hvide. Vi er ikke bange for at være bange. 
 
Sort/Hvid er et af Københavns mest toneangivende teatre. Vi skaber kunst, der 
undersøger aktuelle samfundsmæssige og politiske emner på tværs af genre og 
form. Sort/Hvids visuelle udtryk er en integreret del af vores kunstneriske identitet og 
brand.  
 
Nu søger vi et nyt grafisk design bureau at samarbejde med.  
 
OPGAVEN 
Vi ser vores grafiske bureau som en af vores tætteste og mest centrale 
samarbejdspartnere, essentiel for Sort/Hvids brand. Derfor ønsker vi at finde et bureau, 
der kan sparre om og udvikle Sort/Hvids brand og identitet.  
 
Derudover skal der til hver af Sort/Hvids produktioner udvikles en visuel identitet, der 
bruges til at præsentere forestillingen på diverse platforme. En identitet, der både har et 
selvstændigt kunstnerisk udtryk samt repræsenterer Sort/Hvids brand og selve 
forestillingen. Denne identitet udvikles i tæt samarbejde med det kunstneriske hold og 
Sort/Hvids kommunikationsansvarlige.  
 
Identiteten skal efterfølgende omsættes til alt salgsmateriale om forestillingen, herunder 
programmer, plakater samt formater til bl.a. SoMe, hjemmeside og annoncer. 
 
PRAKTISK 
Vi producerer 4-5 forestillinger på en sæson, derudover en række enkeltstående events 
og aktiviteter.  
 
Der vil hen over et år være en række faste opgaver forbundet med teatrets årshjul, som 
kan planlægges i god tid, samt ad hoc-opgaver, der vil komme til løbende.  
 
SEND OS JERES TANKER OM ET SAMARBEJDE 
Send os en ansøgning med en kort beskrivelse af, hvem I er og jeres tanker om 
Sort/Hvids brand og udtryk samt et visuelt CV med de stærkeste designs, I har udviklet.  
 
Send det til job@sort-hvid.dk senest 15. april 2021. 
 
Fordi vi ønsker en sparringspartner på både brand og grafisk udtryk, vil vi efterfølgende 
invitere udvalgte til samtale og præsentation på Sort/Hvid. 
 
Spørgsmål kan stilles til kommunikationsansvarlig Maja Vadum Larsen maja@sort-hvid.dk 
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BAGGRUND OG ØKONOMI 
Vi ønsker at arbejde med en fast pris på de faste opgaver, som er knyttet til de 4-5 
produktioner, som er en del af vores årshjul. Derudover vil der være særopgaver, som 
aftales løbende. Det kan være alt fra skiltning i huset, udgivelser, undervisningsmateriale, 
merchandise, teaterkatalog, særlige annonceringsopgaver m.m. 

Der skal skabes en visuel identitet til hver forestilling, og med udgangspunkt i den skal 
der udarbejdes: 

• Illustration til vores hjemmeside og to formater til digital salgsplatform 
• Illustrationer i tre formater til SoMe 
• Mailsignatur 
• Plakat, A1 
• Program 
• Annoncer (for eksempel digitale annoncer på aviser/magasiner, busannoncer eller 

standere i byrummet) 

Resterende opgaver kan løses ud fra en aftalt pris eller en timepris.  

Vores årlige budget er ca. 100.000 - 180.000kr. afhængigt af aktivitetsniveau. Vi ønsker at 
indgå en eksklusiv aftale, således at alle opgaver kommer til at ligge hos samme bureau. 

OM SORT/HVID 
Sort/Hvid er et lille storbyteater i Københavns Kommune. Vi skaber teater, performances, 
film, opera, ballet, skulpturer og virtuelle værker, der undersøger aktuelle 
samfundsmæssige og politiske emner på tværs af genre og form. Sort/Hvid er ledet af 
kunstnerisk direktør, Christian Lollike. Siden 2021 har Sort/Hvid været scene for 
musikdramatik.  

Sort/Hvid fik i sommeren 2020 beskåret den årlig driftsstøtte med 1,2mdkk og modtager 
nu 5mdkk i årlig støtte. Da blev klart for politikerne i Københavns 
borgerrepræsentationen, at beskæring ville tvinge Sort/Hvid til at fraflytte lokalerne i 
Kødbyen (som kun har været i brug siden 2017) – blev der bevilliget en ekstraordinær 
støtte på 800tkr. årligt frem til 2024.  

Læs om Sort/Hvid på www.sort-hvid.dk 

 

http://www.sort-hvid.dk/

