Sort/Hvid søger teaterteknisk elev
Sort/Hvid søger teaterteknisk elev til at blive en del af vores faste medarbejderstab og til at deltage i
teknisk tilblivelse og afvikling af vores forestillinger og events.
Som elev på Sort/Hvid indgår du i den tekniske afdeling, som består af en produktionsleder og den teknisk
ansvarlige. Hertil kommer en række timeansatte og freelanceteknikere, som bliver tilknyttet de enkelte
forestillinger. Du vil have en all-round teknisk funktion og kommer til at arbejde med både lys, lyd, video og
byg. Du kommer også̊ til at afvikle både egenproduktioner og gæstespil i løbet af en sæson. Sort/Hvid er et
lille teater, hvor vi løfter i flok og fordeler opgaverne efter behov.
Vi søger en struktureret, initiativrig og nysgerrig kollega, som har lyst til at indgå i en travl og spændende
hverdag på et ambitiøst teater. Du er god til at arbejde sammen med andre og ikke bange for at stille
spørgsmål, når der er noget, du ikke forstår. Du er samtidig i stand til at arbejde selvstændigt, tage ansvar og
spotte opgaver og behov indenfor det tekniske felt.
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
 Afvikling af forestillinger og events.
 Opsætning af lys og lyd, samt byg i forbindelse med opsætninger af nye produktioner.
 Desuden er vi også interesserede i, hvad du selv kommer med af interesser og kompetencer –
måske er du en haj til CAD-tegning, elsker at støbe i silikone eller noget helt tredje?
Vi forventer, at du:
 Har gået eller går på GF2 på NEXT.
 Brænder for dit fag og er kvalitetsbevidst med et godt øje for detaljen.
 Er god til at kommunikere og sætter det gode samarbejde højt.
 Har mod på at dygtiggøre dig inden for alle de teatertekniske fag.
 Er mødestabil.
Vi tilbyder:
 En plads i et kunstnerisk arbejdsfællesskab med højt til loftet og mod til at gå nye veje.
 Kolleger, som brænder for både deres eget fag og for teatret som kunstart.
 En arbejdsplads med en flad struktur og mulighed for at tage ansvar og blive hørt.
Praktisk:
Stillingen er på 37 timer ugentligt i de perioder, du er på teatret. Aften- og weekendarbejde vil forekomme.
Send din ansøgning og vedlagt CV til dorthe@sort-hvid.dk senest 12/05/2022. Samtaler afholdes i
København i uge 21, og du vil få svar på din ansøgning snarest herefter. Elevpladsen ønskes besat pr.
august 2022 eller efter aftale.
Har du spørgsmål vedr. stillingen eller teatret, er du velkommen til at kontakte produktionsleder Dorthe
Schmidt Schou på tlf. 61995679 / dorthe@sort-hvid.dk eller tekniker Morten Kolbak på 22734746 /
morten@sort-hvid.dk.
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.
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