Musikgruppen
Stillingsopslag
Musikgruppen består af mennesker, som synes det er fedt at snakke om musik, om hvad der
rører sig i musikken og hvad er det nyeste vi har hørt. Dette komprimerer vi ned til bands som vi
synes kunne være spændende, at få forbi stedet og give koncert. Lyder det som noget for dig?
Ud over bare at snakke om musikken er man også med til at tage kontakt til disse bands og
forhandle sig til et spillejob.
Det handler altså om at skabe kontakt til bands i nærområdet for at kunne levere det bedste
musik til Esbjergenserne.

Dine arbejdsopgaver
- Lytte til nyt musik som man præsenterer for de andre i gruppen.
- Være med til at skabe kontakt til diverse aktuelle bands, som vi mener skal opstræde på stedet.
- Være med til at booke bands.
- Have fingeren på pulsen omkring hvad der rører sig i nærområdet ift. musikken.

Det vi kan tilbyde retur
Du får lov til at have en aktiv indflydelse på den musiske oplevelse vi har på stedet. På CV’et kan
du skrive at du kan forhandle med bands om pris og omgivelser, at du har været med til at
planlægge, udover at du har arbejdet frivilligt.
Vi forventer til gengæld at du tager ansvar og ejerskab for det arbejde som du ligger i stedet, og
at du har nogle ambitioner om at være med til at skabe de bedste oplevelser, som skal være med
til at løfte stedet. Vi forventer du har lyst til at lægge fast 15 timer månedligt som du, udover
erfaring, bliver belønnet for i form af goder tilknyttet stedet.
For at blive en del af Musikgruppen skal du skrive en kort motiveret ansøgning som du sender til
Troels@tobakken.dk. Vi søger kun et begrænset antal personer til at være en del af denne
gruppe.

