Kurator til barselsvikariat til Kunsthal Rønnebæksholm
Vil du arbejde for en Kunsthal i rivende udvikling?
Så søger vi en dygtig, udadvendt og erfaren kurator.
Vi leder efter en kurator til et barselsvikariat, som kan være med til:
•
•
•
•
•
•
•

At udvikle og levere de kuratoriske og kunstfaglige linjer sammen med Kunsthallens leder.
At samarbejde med kunstnere og eksterne kuratorer til udvikling og afvikling af udstillinger,
residencies og events mm., herunder Bikubens Udstillingvisionspris, Soil.Sickness.Society i
samarbejde med eksterne partnere og RBH’s kunstneriske program 2021.
At være ansvarlig for presse og marketing, herunder sociale medier og hjemmeside med
Kunsthallens leder.
Udvikling af formidlingstiltag – både i kunsthallens fysiske rammer og digitale rum.
At støtte op om fundraising til udstillinger og kunstprojekter.
Publikumshåndtering, generel administration og projektledelse.
At bidrage til udvikling og levering af de strategiske mål i Rønnebæksholms kommunale
virksomhedsaftale.

Hvem kommer du til at arbejde med:
Du vil primært samarbejde med Rønnebæksholms leder om disse opgaver samt indgå i en kunstfaglig
gruppe med Rønnebæksholms leder og leder af Billedskolen og Talentskolen Sigrid W. Abrahamsen, som
har kontor på Rønnebæksholm. Derudover består Rønnebæksholm af et team af administrative
medarbejdere, herregårdsgartnere, kunstformidlere, værter, praktikanter, frivillige samt borgere i
puljefleksjob, som du til dagligt også vil komme til at samarbejde med.

Vi tilbyder
•
•

en arbejdsplads, der er et kreativt, udviklende og professionelt miljø, hvor kunst og kultur til alle
aldre er i højsæde.
en rummelig og lærerig arbejdsplads med dygtige kollegaer, hvor man tager ansvar ud fra sin
forudsætning og baggrund og som mindre organisation løfter man ofte i flok.

Vi forventer, at du
•
•

•
•

har kendskab til samtidskunst og kuratering med en kandidatgrad inden for kunsthistorie, moderne
kultur, visuel kultur eller lign.
har lyst til en bred opgaveportefølje inden for det kuratoriske arbejde og har lyst til en tæt dialog
med kunstnere og eksterne kuratorer, hvor det også i høj grad handler om at være projektleder for
eksterne partnere i det kunstneriske program i 2021.
har gode samarbejds- og kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt.
har kendskab og indsigt i at arbejde med presse, marketing samt SoMe og digital formidling.

•
•
•
•
•
•
•

er nysgerrig på Rønnebæksholm som kunsthal, og ser dets virke i et lokalt, nationalt og
internationalt perspektiv.
er interesseret i Rønnebæksholms historie og hvordan den kan bruges i programmet. I 2021 fejres
bl.a. Rønnebæksholm 700-års jubilæum.
har god forståelse og indsigt i fundraising i forbindelse med udstillings-og kunstneriske
programmer.
har et stort organisatorisk talent og evner projektledelse af et allerede planlagt program og se
mulighederne i at styrke det endnu mere i selve leveringen.
kan holde hovedet koldt i travle situationer og være god til at finde kreative løsninger.
sidst men ikke mindst du er udadvendt og imødekommende over for de kollegaer,
samarbejdspartnere og publikum i alle aldre.
Det er en fordel at have kendskab til den kommunale eller offentlige sektor, men det er ikke et
krav.

Præsentation af virksomheden
Rønnebæksholm er en kommunal kunsthal for samtidskunst i historiske rammer i Næstved og i samarbejde
med kurator Maria Kjær Themsen er kunsthallen vinder af Bikubens Visionspris 2020 med udstillingsideen
Soil.Sickness.Society, der realiseres i 2021.
Rønnebæksholm har som Næstved kommunes kunsthal formået at skabe et sted, der bidrager til kulturel
dannelse, mangfoldighed, fællesskab og historisk bevidsthed, der er relevant at bruge som refleksion i den
samtid, vi som borger lever og deltager i. Disse kerneværdier om mangfoldighed, borgerinddragelse og
vidensdeling skal fortsat videreudvikle kunsthallens aktiviteter.
Rønnebæksholm varetager en lang række undervisningsforløb i åben skole regi for folkeskoler,
brobygningsforløb i samarbejde med Billedskolen Storstrøm samt besøg fra Næstved Gymnasium & HF
samt Storstrøm VUC. Derudover driver og udvikler Rønnebæksholm Herregårdhaven og parkanlægget
rundt om Herregården, hvor der er mulighed for at udvikle kunstneriske, kuratoriske og nye
formidlingsmæssige tiltag. Billedskolens Næstved afdeling samt Talentskolens Kunstlinje og forfatterlinje
har ligeledes til huse på Rønnebæksholm og har yderligere en tilknytning i hovedbygningen med
Børneværksted og De Unges Projektrum. I hovedbygningen findes derudover en cafe og bogbutik.
Derudover afvikler Rønnebæksholm årligt en lang række offentlige arrangementer i Herskabsstalden, i
parken som Sankthans og Tak for Venligheden samt faciliterer workshops, konference- og mødeaktiviteter
for både Næstved Kommune og eksterne brugere i Herskabsstalden.
Arbejdspladsen er beliggende på Kunsthallen Rønnebæksholm, Rønnebæksholm 1, 4700 Næstved.
Stillingen referer til Rønnebæksholms leder Lotte Juul Petersen
Relevant uddannelsesbevis skal vedhæftes.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og DM.
Tiltrædelse er 1. april 2021. Stillingen er tidsbegrænset og ophører så snart barselsvikariatet slutter.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte Lotte Juul Petersen, leder af Rønnebæksholm på telefon
2349 9135.

Ansøgningsfrist onsdag den 13. januar 2021. Ansøg her.
Ansættelsessamtaler koordineres efterfølgende.
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge
stillingen. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
Næstved Kommune har røgfri arbejdsdag.

