
 

 
 
 

CANTABILE 2 SØGER  
WAVES FESTIVAL PRODUCENT 

 
 
 
 
 

 
WAVES FESTIVAL er en af landets største festivaler med international scenekunst. Den afvikles i ulige år i 
Vordingborg og arrangeres af Cantabile 2, egnsteater i Vordingborg Kommune.  
Festivalen afholdes fra 22. – 28. august 2021. Se mere på www.wavesfestival.dk 
 
Vi søger: 
 
En producent med erfaring i projektledelse af scenekunstfestivaler eller andre store scenekunst- 
arrangementer. Festivalen har en teknisk produktionsleder, så producentens funktion handler primært om 
at koordinere de øvrige områder, samt forbinde den tekniske afdeling med det øvrige team.  
 
Vi søger en producent med et stort engagement, arbejdsglæde, overblik, evne til at håndtere det når 
tingene går stærkt, kompetencer for personaleledelse med blik for at styrke samarbejdet på teamet og 
vilje til at se muligheder og finde løsninger.  
 
Vi er:  
 
Et ambitiøst egnsteater, drevet af et stærkt kunstnerisk fokus. Vi gør det umulige muligt, fordi vi brænder 
for det vi laver med liv og sjæl.  
 
Festivalen har et dedikeret team bestående af en kunstnerisk leder, en teknisk produktionsleder, en leder 
for børne- og unge programmet og koordinator af brancheprogrammet Waves Xtra, en Pr- og 
marketingansvarlig, en administrator og billetansvarlig, en frivilligkoordinator, 2-3 projektansatte i 
festivalmåneden,  2-3 fuldtidsfrivillige, et teknisk hold og 60-70 lokale frivillige.  
 
Ansættelse i 4,5 måned.  
Fuld tid i maj, juni og august (sidste dag 3. sep.) de øvrige 6 uger fordeles efter aftale i perioden januar- 
april 2021. Mulighed for delvist at arbejde hjemmefra, dog ikke i august.   
Løn og ansættelsesbetingelser vil være i overensstemmelse med Dansk Teaters overenskomst med Teknisk 
landsforbund vedrørende administrativt personale.  
Overnatningsmulighed i Cantabile 2´s faciliteter i Vordingborg.  
 
Ansøgning sendes til teater@cantabile2.dk og spørgsmål kan stilles på 22274890 mellem 9-16 på hverdage.  
 
Ansøger skal være flydende i engelsk i skrift og tale.  
 
Deadline for ansøgning: 1. dec. 2020 
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 
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