
Eventpraktikant søges til stor danseskole på Nørrebro 
Få hands-on erfaring med planlægning og afvikling af stor dansefestival 
 
Kunne du tænke dig at få erfaring med eventkoordinering og hvad det vil sige at 
arbejde på en dynamisk arbejdsplads? Så søger ElStudio lige nu en praktikant i 
perioden februar til juni 2019. Stillingen er i udgangspunkt fuldtid, men vi er åbne 
overfor at tilpasse praktikken til det gældende studie. 
 
På vores danseskole har vi både faste dansehold, events og koncerter. Desuden 
afvikler vi i 2019 for tredje år i træk en stor dansefestival, Copenhagen Dance 
Festival. Festivalen finder sted den 14.-15. juni 2019 i Pumpehuset, og du kan læse 
mere om festivalen på www.cphdancefestival.dk. Du kan se videoerne fra 2017 og 
2018 på Facebooksiden.  
 
Du kommer primært til at beskæftige dig med koordinering og afvikling af 
dansefestivalen. Du vil i din tid hos os lære en masse omkring planlægning, 
fundraising, samarbejde med eksterne partnere, og eksekvering af events. Der vil 
derudover forekomme diverse ad hoc opgaver i forbindelse med danseskolens 
øvrige arbejde. Arbejdsopgaverne varierer meget og er alle interessante, lærerige og 
tilpasset praktikforløbets sigte. 
 
ARBEJDSOPGAVER: 

● Planlægning af Copenhagen Dance Festival 2019 
● Fundraising og promovering af festivalen og andre events på danseskolen 
● Kontakt med samarbejdspartnere 
● Service opgaver i forbindelse med skolens administration 
● Opdatere festivalens hjemmeside med billeder, tekst mm. 
● Opgaver i forbindelse med markedsføring: lave opslag på de sociale medier 

(Facebook og Instagram) 
● Praktiske opgaver i forbindelse med afvikling af festivalen 

 

OM DIG: 
● Du er i gang med en relevant videregående uddannelse 
● Du er en teamplayer, har gå-på-mod og arbejder selvstændigt 
● Du kan holde hovedet koldt, når tingene går stærkt 
● Du er god til planlægning og af få 

projektet ført til dørs 
● Interesse for dans er klart et plus, men 

ikke et krav 

https://www.facebook.com/cphdancefestival/videos/394576381009028/
https://www.facebook.com/cphdancefestival/videos/410663032733696/


OM ELSTUDIO: 
 
Foreningen som står bag danseskolen ElStudio har eksisteret siden år 2000 og har 
aktiviteter fordelt over hele København. Vores kontor ligger centralt i Blågårdsgade 
på Nørrebro, hvor vi er et lille team af fire medarbejder. Læs mere om os på 
www.elstudio.dk. 
 
Praktikforløb er med start primo februar 2019 og løber frem til juni 2019. 
 
Send dit CV og ansøgning til info@elstudio.dk inden den 3. december 2018. Vi 
holder løbende samtaler. 
 
 

 

http://www.elstudio.dk/

