Vil du være med i skolens nye KulturCrew?
Vi ønsker at rekruttere en gruppe elever, som skal være kulturarrangører til vores
skolekoncerter og andre kulturarrangementer på Kastrupgårdsskolen. Vi skal
bruge 10-15 friske og energiske elever i første omgang fra 4. til 9. årgang.
Hvad skal man lave?
Vi søger elever til at være:
Værter – fx kontakte kunstnerne, tage imod ved ankomst, servere lidt kaffe/te
mv., byde velkommen og præsentere på scenen.
Scenehjælpere – fx tjekke op på tekniske ønsker, hjælpe med at gøre lokalerne
klar f.eks. opstilling af stole, hjælpe med lys og lyd, hvis der er behov for det.
Reklame og PR – fx fortælle om arrangementet til de elever og lærere, der skal
deltage, interviewe kunstnerne, tage billeder og skrive om arrangementerne på
skolens intranet, hjemmesiden mv.
Vigtigst er det, at man i crewet til hvert arrangement tjekker op på, hvad der er
brug for og hjælper hinanden
Hvad lærer du ved at være KulturCrew?
 Du får et stort ansvar og en særlig rolle på skolen.
 Du kan skrive det på dit CV, når du søger job.
 Du kommer på kursus og får et bevis.
 Du lærer at samarbejde og bruge andre og måske nye sider af dig selv.
Har du lyst til at være en del af KulturCrewet, skal du sende en skriftlig
ansøgning eller videoansøgning til loui015j@apps.uvtaarnby.dk eller
sash0672@apps.uvtaarnby.dk. I din ansøgning skal du fortælle lidt om dig selv,
og hvorfor netop DU skal være med i gruppen. Du skal også fortælle
hvilken/hvilke opgaver, du har lyst til at arbejde med (vært, teknik og/eller
reklame og PR).
Vi skal have din ansøgning senest onsdag d. 25 oktober.
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag d. 2/11 i 3.-4. lektion i det lille mødelokale
i starten af T2 ved siden af pigeomklædningsrummet.

Vi glæder os til at høre fra jer!
Mvh. Sasha og Louise

