Vil du arbejde med museumsformidling, ungdomskultur
og populærmusik som kulturarv?
Praktikant søges til formidlingsafdelingen på RAGNAROCK – museet for
pop, rock og ungdomskultur (efterårssemester 2018 eller forårssemester
2019)
RAGNAROCK i Roskilde søger studerende fra Historie, Etnologi, Kunsthistorie, Kommunikation, Musikvidenskab, Moderne Kultur og Kulturformidling eller beslægtede fag til at indgå i et praktikforløb i museets formidlingsafdeling i efterårssemesteret 2018 eller forårssemesteret 2019.
Om os:
RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur er et nationalt,
kulturhistorisk samtidsmuseum med fokus på musik og ungdomskultur.
Ungdommen har siden 1950’erne udtrykt sig gennem rock- og popmusikken i dens mange afskygninger, og musikken er derved en af de stærkeste
kulturelle bevægelser i det 20. og 21. århundrede. Det er den bevægelse,
RAGNAROCK formidler og dokumenterer. Det handler om, hvordan unge
med musikken har flyttet grænser og påvirket samfundet gennem fx nye
danseformer, forbrug, politiske holdninger, stiludtryk, brug af musikafspillere og nye teknologier – og meget mere.
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Som praktikant i formidlingsafdelingen på Ragnarock vil du blive inddraget
i arbejdet med at udvikle og planlægge aktiviteter, arrangementer og undervisning. Din største opgave vil være at styre og projektktlede en nyindretning af museets undervisningslokale og værksted i samarbejde med
flere af museets afdelinger.
Lokalet bruges både til undervisning, krea-værksteder, workshops og erhvervsrettede aktiviteter og skal således ikke alene kreativt afspejle museets ansvars- og virkeområde men også opfylde en række praktiske funktioner. Museet har ligeledes en større samling genstande fra teenageværelser fra 50’erne frem til i dag, som gerne skal indarbejdes i nyindretningen.
Praktikken vil derfor give mulighed for erfaring med museumsarbejde på
tværs af didaktik, formidling og samling.
Vi tilbyder:
 Praksiserfaring med formidlingsarbejdet på et museum
ROMU
Roskilde Museum
Frederikssund Museum
Lejre Museum
RAGNAROCK
Lützhøfts Købmandsgård
Håndværksmuseet
Skt. Laurentius
Domkirkemuseet
Tadre Mølle
romu.dk






Erfaring med at omsætte didaktiske overvejelser og formidlingsgreb til et konkret produkt
Mulighed for erfaring med projektledelse
Mulighed for at dykke ned i forskellige kapitler af dansk ungdomskultur og musikhistorie
Faglig sparring og god praksiserfaring i et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø

Vi forventer:
 At du kan arbejde selvstændigt og tør kaste dig ud i nye udfordringer
 At du kan lide både kreativt udviklingsarbejde og lavpraktiske opgaver
 At du er på museet 3 – 4 dage om ugen
Praktikken er ulønnet. Du kan samtidig deltage i evt. praktikundervisning
på universitet.
Kontakt og ansøgning:
Er du interesseret? Så kontakt
Formidlingsinspektør Mia Ramsing Jensen
T 22 27 80 61 eller mail: miarj@romu.dk for uddybende oplysninger eller
et møde.
Send gerne i forvejen din ansøgning med CV.
Frist for ansøgning er 16. juli 2018.
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