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Praktikforløb hos ASK WHY? DOCS forår 2023 

THE WHY Foundation er en dansk baseret NGO, der producerer og distribuerer dokumentarfilm til et 

globalt publikum. Som en del af THE WHY, rejser ASK WHY? Docs rundt i hele Danmark for at vise stærke 

dokumentarfilm om menneskerettigheder for udskolingselever. ASK WHY? Docs har i løbet af det sidste år 

fået vokseværk, og da vi fra efteråret har flere filmvisninger planlagt end nogensinde før, har vi brug for en, 

der vil slutte sig til holdet.  

Når vi ikke rejser rundt i Danmark, holder vi til i Filmhuset (Cinemateket), med herlig udsigt over Kongens 

Have. Vi har altid kaffe på kanden, (og der er tit et lille stykke kage til), og selvom der altid er noget at se til, 

holder vi meget af også at have tid til det sociale. Vi har en god kantine, og frokost er inkluderet i dit 

praktikforløb. 

Om praktikstillingen: 

Som praktikant på ASK WHY? Docs, kommer du til at rejse med holdet bag ASK WHY? Docs rundt i 

Danmark, hvor du skal hjælpe med at dokumentere det arbejde vi gør, med at vise dokumentarfilm for 

udskolingseleverne. Du kommer til at være ansvarlig for at tage billeder, filme og klippe, samt lave små 

interviews med både elever, lærere og de gæster vi har med som oplægsholdere.  

Derudover kan der være mindre administrative opgaver, som hjælpe med planlægning af ASK WHY? Docs, 

samt koordinering af aktiviteter og events. Ikke mindst kommer du til at se en masse fantastiske 

dokumentarfilm. 

Du bliver en del af et kreativt, internationalt og inspirerende miljø, i konstant udvikling, og du vil have 

følgende arbejdsopgaver: 

1. Rejse med ud til de byer, hvor vi viser film for udskolingselever, hvor du i den forbindelse kommer til 

at have tæt kontakt med de gæsteoplægsholdere, som vi har med 

2. Fotografering og filme ved ASK WHY? Docs events 

3. Udarbejdelse af pressemeddelelser og kontakt til relevant presse 

4. Lettere grafiske opgaver; for eksempel fremstilling af invitationer og rapporter 

Vi ser gerne, at du har: 

1. Gode kommunikationsegenskaber på først og fremmest dansk, men også engelsk (skrift og tale) 

2. Erfaring med at tage billeder og filme 
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3. Lyst til at kaste dig ud i kreative processer, i form af at klippe små filmstykker sammen, samt skrive 

tekster til promovering af ASK WHY? Docs 

4. Grundlæggende interesse for film, særligt dokumentarfilm. 

5. Interesse for, og viden om, det aktuelle nyhedsbillede. 

6. Et kørekort vil være en stor fordel.  

Praktikstillingen er som udgangspunkt fuld tid, men andet kan aftales, og vi tager selvfølgelig hensyn til 

studieaktiviteter og studiejob. Praktikstillingen er ulønnet og løber 3-6 måneder med start januar eller 

februar 2023. 

Send en kort ansøgning, samt CV til info@thewhy.dk. Hvis du har spørgsmål til praktikstillingen, er du 

velkommen til at skrive til samme adresse. 

Du kan også skrive direkte til Projektleder Merete Monberg, merete@thewhy.dk 

Tjek os ud på www.thewhy.dk 

Og på Facebook: Ask Why Docs og The Why
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