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Bench-marking af Foreningen af Kunsthaller i Danmark	  

Foreningen	  af	  Kunsthaller	  i	  Danmark	  søger	  akademiker	  fra	  et	  af	  samfundsfagene	  
til	  kortlægning	  af	  foreningens	  medlemsinstitutioner.	  	  
Arbejdspladsen	  er	  i	  Århus,	  og	  ansættelsen	  er	  en	  løntilskudsstilling	  på	  6	  mdr.	  

I	  Danmark	  findes	  der	  14	  kunsthaller	  fordelt	  over	  hele	  landet.	  Foreningen af	  Kunsthaller	  i	  Danmark	  (oprettet	  i	  1992)	  
tæller	  i	  dag	  følgende	  institutioner:	  Kunsthallen	  Brandts,	  Den	  Frie	  Udstillingsbygning,	  Fotografisk	  Center,	  
Kunstforeningen	  Gl.	  Strand,	  Gl.	  Holtegaard,	  Overgaden,	  Kunsthal	  44	  Moen,	  Kunstcentret	  Silkeborg	  Bad,	  Galleri	  Image,	  
Nikolaj	  Kunsthal,	  Kunsthal	  Charlottenborg,	  Sophienholm,	  Viborg	  Kunsthal	  og	  Kunsthal	  Aarhus.	  	  

Foreningen	  repræsenterer	  kunsthallernes	  interesser	  og	  udpeger	  kandidater	  til	  forskellige	  styrelser,	  bestyrelser	  og	  råd.	  
Som	  forening	  fungerer	  vi	  primært	  som	  interesseorganisation,	  og	  vores	  agenda	  er	  at	  sikre	  publikum	  kvalitative	  møder	  
med	  samtidskunsten.	  I	  Foreningen	  arbejder	  vi	  for,	  at	  Kunsthallerne	  skal	  statsanerkendes	  og	  opnå	  driftsstøtte.	  	  

I	  forbindelse	  med	  foreningens	  øgede	  aktivitet	  i	  kulturpolitiske	  anliggender	  ønsker	  vi	  af	  få	  kortlagt	  
medlemsinstitutionernes	  nuværende	  situation,	  herunder:	  Formålsbestemmelser,	  organisationsstruktur,	  årligt	  antal	  
udstillinger,	  drifts-‐	  og	  udstillingsøkonomi,	  antal	  ansatte/årsværk,	  lønniveau	  etc.	  
	  
Kvalifikationer:	  
-‐	  Du	  har	  en	  baggrund	  i	  f.eks.	  samfundsfag,	  økonomi	  el.	  lign.	  
-‐	  Du	  har	  interesse	  for	  kulturområdet,	  særligt	  kulturpolitik	  
-‐	  Du	  skal	  have	  kendskab	  til	  research	  og	  til	  statistik	  
-‐	  Du	  skal	  kunne	  formidle	  fakta,	  så	  det	  giver	  mening	  i	  konteksten	  af	  kunsthaller	  
-‐	  Du	  skal	  kunne	  lide	  at	  tage	  direkte	  kontakt	  til	  div.	  aktører	  og	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  institutionerne	  
	  
Du	  kommer	  til	  at	  arbejde	  tæt	  sammen	  med	  medarbejderne	  og	  særligt	  den	  administrative	  leder	  i	  Kunsthal	  Aarhus	  samt	  
bestyrelsen	  for	  Foreningen	  af	  Kunsthaller	  i	  Danmark.	  	  
	  
Ansættelse	  sker	  gennem	  foreningen,	  og	  	  arbejdspladsen	  er	  placeret	  i	  Kunsthal	  Aarhus	  i	  Århus	  C.	  
	  	  
Ansættelsesperiode:	  6	  mdr.	  med	  opstart	  snarest	  mulig.	  
	  	  
For	  yderligere	  oplysninger	  kontakt	  venligst:	  Kirse	  Junge	  Stevnsborg	  bestyrelsesformand	  for	  Foreningen	  af	  Kunsthaller	  i	  
Danmark	  [kjs@denfrie.dk),	  eller	  Iben	  Hofstede,	  administrativ	  leder	  i	  Kunsthal	  Aarhus	  (imh@kunsthal.dk).	  
	  
Send	  din	  ansøgning	  og	  dit	  CV	  til:	  info@denfrie.dk	  	  


