Frivilligsøknad til Screen City Biennial 2017
Søknadsprosessen til årets festival har endelig åpnet!
Screen City Biennalen i Stavanger - den første nordiske biennalen viet det utvidede
bevegelige bildet i det offentlige rom - er tilbake i oktober med sin tredje utgave (tidligere
kjent som Screen City-festivalen i 2013 og 2015). Biennalen presenterer kunst som utforsker
forholdet mellom det bevegelige bildet, lyd, teknologi og det urbane, offentlige rom.
Kunstverkene inkluderer video, live cinema, audio-visuell kunst, lyskunst, virtuell og utvidet
realitet, og gaming. Hver av disse representerer en samtidig romlig opplevelse i et
teknologisk avansert bildemiljø, og passer med dette inn i den urbane konteksten.
Om du vil jobbe med oss under årets festival kan du melde deg på via påmeldingsskjemaet
som du finner på nettsiden.
De frivillige er essensielle for festivalen. Under dine arbeidstimer vil du få muligheter til å
treffe andre mennesker og skape deg et nettverk med proffesjonelle innen bransjen.
Ettersom arbeidet er frivillig vil det bli goder for dem som samarbeider med oss under
festivalen.
Som frivillig under Screen City Biennial 2017 vil du:
- Jobbe minst tre dager før, under eller etter festivalperioden 12.-31. oktober.
- Få muligheten til å skaffe deg unik arbeidserfaring.
- Få mat, snacks og drikke under dine skift.
- Bli invitert til en frivilligfest etter festivalen.
- Få tilbud om gratis inngang til arrangement (når du ikke jobber).
- Mest av alt ønsker vi at de frivillige får sett utstillingene, dermed får du tilgang til alle
visningsstedene der kunsten blir presentert.
- Få innsikt i festivalen og være en del av et kreativt team.
- Fordelen av å være en av de første som ser utstillingene.
- Muligheten til å få en attest for utført arbeid.
- Skaffe deg nye venner, bekjente og kontakter.
- En egen dedikasjon og eie til festivalen.

Beskrivelser av arbeidsområder:
Du kan melde deg som frivillig under et, eller flere av arbeidsområdene:
Produksjonsassistent / runner:
-

Screen City Biennial har kunstverk på mange ulike steder i byen, og disse kommer ikke opp av seg selv.
Dermed trengs det frivillige til å være med før og etter festivalen på opp- og nedrigg.
Vi trenger også en del frivillige til å henge opp plakater og bannere som kan synliggjøre festivalen for
hele byen før festivalstart.

Formidling, informasjon og vakthold:
-

Under, og før festivalen vil vi ha en informasjonsskranke for turister, kunstnere og frivillige. Her kommer
dere til å få innsikt i festivalen og få muligheten til å informere gjester om kunstverk og andre events
rundt om i byen.
Det trengs også vakter og formidlingsarbeidere på noen av kunstverkene i byen. Her møter man også
mye mennesker og det er en fantastisk mulighet til å være et av Screen Citys ansikt utad.

Transport:
-

Det trengs sjåfører som kan hente og kjøre kunstnere, internasjonal presse og andre som assosierer seg
meg festivalen. Her er det et krav om at man har førerkort og er absolutt en fordel om man er
komfortabel med store biler.

Artist hosts:
-

Mange av de internasjonale kunstnerne kommer til Stavanger under, før og etter åpningshelgen og
trenger en vert som kan gi dem informasjon, tips og råd. Dermed trenger vi verter for disse, som kan ta
på seg ansvaret for at kunstnerne blir vel tatt i mot. Dette er en utrolig spennende oppgave.

Catering og bar
-

Servering av drikke og catering på åpningsarrangementet og andre arrangement under Biennialen.
Organisering av catering/ drikke for de frivillige under arbeidstid.

Frivillig FLEX
- De fleksible frivillige vil ha flere arbeidsområder under festivalen, noen ganger for å fylle oppgaver som
trengs på å bli gjort på flekken. Rollen gir deg som frivillig muligheten til å se ulike sider ved festivalen.

Den største fordelen med å være frivillig er opplevelsene du tar med deg videre. Er du klar
for en en-gang-i-livet opplevelse? Bli med oss i oktober!
Dersom du har spørsmål, kontakt vår frivilligkoordinator Agne Bore på
volunteer@screencitybiennal.org, eller ring +47 975 06 036.
Du kan også skrive ned spørsmål og eventuelle kommentarer i påmeldingsskjemaet.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Beste hilsen,
Screen City Biennial teamet 2017

