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RAGNAROCK søger studiepraktikant til projekt om Roskilde Festival 

 

Om Praktikken 

ROMU søger til efterårssemesteret 2019 en grundig og omhyggelig praktikant til at bistå med 
kulturarvsopgaver i forbindelse med museets planlægning af en særudstilling om Roskilde Festival 
på RAGNAROCK, museet for pop, rock og ungdomskultur. Der er både tale om rugbrødsarbejde og 
deltagelse i udviklingsopgaver. Du vil desuden få mulighed for at deltage i den daglige arbejdsgang 
på Ragnarock. 

 

Om RAGNAROCK 

RAGNAROCK, museet for pop, rock og ungdomskultur er et kulturhistorisk museum med et 
nationalt ansvar for indsamling, forskning og formidling inden for populærmusik og den deraf 
afledte ungdomskultur fra 1945 og frem til i dag. Ragnarock åbnede 1. maj 2016 med en moderne 
udstilling, hvor vi med interaktive installationer, kulturhistoriske genstande, film og lyd undersøger, 
hvordan skiftende ungdomskulturer har udnyttet populærmusikkens mulighedsrum for udfoldelse 
og identitetsdannelse. Ragnarock er en del af museumskoncernen ROMU. 

 

Om dine opgaver 

Ragnarock planlægger en særudstilling om Roskilde Festival, der skal åbne i 2020. I den forbindelse 
skal der gennemføres et større undersøgelsesarbejde, som både omfatter research i museets egne 
samlinger, arkivundersøgelser, avisdatabaser, interviews, litteratursøgninger. Du vil også komme til 
at arbejde med genstandsregistrering. En del af dit arbejde bliver at organisere forskellige typer af 
materialer til undersøgelses og udstillingsformål. Den vidensproduktion, du bliver medskaber af, vil 
blive formidlet i museets særudstilling om Roskilde Festival i 2020.  

 

Vi forventer 

 At du hurtigt kan sætte dig ind i nye og komplekse stofområder, evner fordybelse i et travlt 
miljø og kan motivere dig selv ved stringensen i rutineprægede opgaver. 

 At du er i gang med en videregående uddannelse inden for fag som etnologi, historie, 
antropologi,  

 At du kan være her min. 3 dage om ugen i min. 3. måneder 

 At du kan arbejde selvstændigt, er lærenem, er omhyggelig, mødestabil og ansvarsbevidst. 

 

Vi tilbyder  

RAGNAROCK 

Museet for pop, rock og ungdomskultur 

Rabalderstræde 16 

4000 Roskilde 

+45 46 31 68 54 

ragnarock@romu.dk 

www.museumragnarock.dk 
 

 

http://www.romu.dk/


Side 2 

 

 Oplæring i og konkret arbejdserfaring med det nationale registreringssystem SARA, herunder 
solid erfaring med bredden i samlingsarbejde. 

 Praktisk erfaring med undersøgelses- og kulturarvsarbejde på et kulturhistorisk museum. 

 En fast kontorplads på Ragnarock. 

 Et konkret projekt med arbejdsopgaver, som bliver synlige efter endt ophold. 

 Løbende sparring og vejledning samt mulighed for at opleve og erfare en museumshverdag. 

 Fleksibilitet i forhold til skemalægning af dine arbejdsdage med hensyn til dit studieliv. Der 
således muligt for dig at deltage i evt. praktikundervisning eller valgfag på dit 
uddannelsessted undervejs.  

 

Praktikken er ulønnet 

 

Ansøgning og kontakt 

Lyder ovenstående som noget for dig? 

Så send ansøgning og CV til mailadressen ragnarock@romu.dk senest fredag d. 10. maj 2019 

Angiv mailen ”PRAKTIKANT – Roskilde Festival” i emnefeltet 

Har du spørgsmål eller brug for uddybende informationer så er du velkommen til at kontakte: 
Museumsinspektør Rasmus Rosenørn rasmusr@romu.dk 

Vi forventer at holde samtaler i begyndelsen af juni. 

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge 
stillingen. 
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