VIL DU VÆRE PRAKTIKANT I RAPOLITICS?
RAPOLITICS søger tre praktikanter til vores kontor i KBH
Har du lyst til at arbejde med hiphop og andre kreative udtryksformer som
redskaber til holdningsdannelse, personlig og samfundsmæssig udvikling og
integration?
Som praktikant i Rapolitics skal du sammen med resten af teamet være med til
at afvikle koncerter, workshops, kampagner og andre events fra start til slut. Du
skal have mod på at kaste dig ud i nye opgaver, kunne arbejde selvstændigt og
også fungere i teams.
Vi søger to praktikanter, der primært vil blive koblet på projektet Hip Hop Hub
og én praktikant, der primært vil blive koblet på projektet Rap:i:stan

RAPOLITICS har siden 2009 arbejdet med kreativ aktivisme gennem hiphop, dialog og
demokratisk bevidstgørelse af unge i Danmark og i udlandet. I 2018 arbejder vi med to store
projekter: RAP:I:STAN og Hip Hop Hub.
Hip Hop Hub
Hip Hop Hub er et projekt med fokus på dansk kulturarv og hiphop. Gennem breakdance, rap
og graffiti nyfortolker unge værker fra kulturkanonen og sætter dansk kulturarv til debat. Vi har
som en del af projektet startet et landsdækkende netværk for hiphopaktører, som er med i
projektets aktiviteter. Læs mere om projektet her: http://www.rapolitics.org/h3 og
www.hiphophub.dk.
RAP:I:STAN
Rap:i:stan handler om at skabe dialog, indsigt og gensidig forståelse mellem unge med
flygtningebaggrund og andre unge i Danmark. Projektet involverer unge, der har været på
flugt, i samarbejder med rappere, spoken word kunstnere og performere omkring workshops
og forestillinger. Læs mere om projektet her: http://www.rapolitics.org/rapistan-2

ARBEJDSOPGAVER
Som praktikant i Rapolitics vil du komme til at arbejde med følgende opgaver:
▪
▪
▪
▪
▪

Eventplanlægning og -afvikling (fx koncerter, oplæg, fester, pop up og workshops)
Promovering og booking af skoleworkshops til skoler i hele landet
Udvikling og afholdelse af seminarer for vores netværksmedlemmer
Planlægning af vores aktiviteter på Folkemødet 2018
Deltagelse i udviklingen af to forestillinger med rapcoahes og unge med flygtningebaggrund

▪
▪
▪
▪

Video og foto dokumentation
Formidling på vores sociale medier – Facebook, Instagram og Snapchat
Udvikling af nye projekter og aktiviteter med resten af teamet
Deltagelse i sekretariatets daglige og projektbaserede arbejde

VI TILBYDER:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

En spændende og udfordrende praktikstilling i en forening, der har mange ambitioner, og som
er i hastig udvikling drevet af ildsjæle
En arbejdsplads i et levende kontorfællesskab placeret i et fedt miljø med bl.a. Bolsjefabrikken,
Mayhem, Projektakademiet og Musikteatret som naboer og samarbejdspartnere
Du bliver en del af et team, som brænder for empowerment af unge i hele verden med hiphop
og andre urbane udtryk som redskab
Stor indflydelse på egne arbejdsopgaver, arbejdskultur og dagligdag
Vi arbejder som team, men det er også vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og målrettet
Vi gør meget ud af at tilrettelægge gode forløb for de enkelte praktikanter, så man kommer til
at arbejde med opgaver, der er sjove, udfordrende og relevante
Vi er åbne overfor at tilpasse praktikstillingen til studieordningens krav
Praktikstillingen er ulønnet med start den 15. januar 2018 (for et semester)

KONTAKT OG ANSØGNING
▪
▪
▪
▪
▪

Send en motiveret ansøgning og CV til job@rapolitics.org
Deadline: den 30. oktober 2017 kl. 12.00
Praktiksamtaler holder vi d. 1. og 2. november 2017
Vil du høre mere om praktikstillingen, så kontakt projektleder Aya Lee (40686540 /
aya@rapolitics.org)
Besøg også www.rapolitics.org og www.facebook.com/rapolitics for et større indblik i, hvad vi
laver

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

