
HAETAAN KEIKKAMYYJÄÄ

ReAct! - Actions moving etsii joukkonsa keikkamyyjää (booking agent). Tavoitteena on myydä esityksiä 

Pohjoismaiden alueella erilaisiin tapahtumiin, festivaaleille sekä muille potentiaalisille tahoille. 

TYÖTEHTÄVÄT

 Myydä olemassa olevia esityksiä Suomen ja Pohjoismaiden alueella

 Suunnitella ja organisoida kiertueita

 Olla mukana vahvistamassa ReAct!in myyntistrategiaa ja näkyvyyttä Pohjoismaissa

 Toimia yhteyshenkilönä tapahtumatuottajien sekä kuntien kulttuurituottajien kanssa

 Toimia ReAct!in edustajana erilaisissa tapahtumissa

 Työt alkavat marraskuun 2017 aikana

KEIKKAMYYJÄLTÄ ODOTETAAN

 Valmiutta työskennellä osa-aikaisesti ennalta sovitulla kiinteällä palkkiolla tai provisiopalkkiolla

 Tietoa erilaisista esitystaiteiden tapahtumista ja festivaaleista erityisesti Suomessa ja Ruotsissa mutta myös 

muissa Pohjoismaissa

 Tietoa kuntien sekä muiden alueellisten organisaatioiden kulttuurirahoituksesta sekä tapahtumien 

järjestämisestä Suomessa ja mahdollisesti muualla Pohjoismaissa

 Oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn verkkoalustojen ja -ohjelmien avulla.

 Hyviä neuvottelu- sekä kommunikaatiotaitoja

 Sujuvaa ruotsin kielen taitoa niin suullisesti kuin kirjallisesti

 Halua sitoutua työhön pidemmäksi aikaa (3-4 vuotta)

 Kiinnostusta ReAct!in teoksia ja työtä kohtaan

KUINKA HAKEA

Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja lähetä ne cv:si kanssa osoitteeseen info@reactactions.com :

1 - Mikä sinua kiinnostaa ReAct!in teoksissa ja työskentelyssä?

2 - Mihin tapahtumiin tai paikkoihin haluaisit viedä ReAct!in ja miksi?

3 - Mikä on paras julkisen tilan esitys, jonka olet nähnyt? Mikä teki siitä sinun silmissäsi hyvän?
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TUTUSTU REACT!IIN TÄÄLLÄ

Website – www.reactactions.com

Facebook – www.facebook.com/reactactions

Instagram - www.instagram.com/reactactions

Youtube channel – www.youtube.com/reactactions

Vimeo channel – www.vimeo.com/reactactions

ReAct! - Actions moving

ReAct! on Tukholmassa perustettu esitystaiteen ryhmä, joka haluaa tavoittaa ihmiset esiintymällä julkisissa tiloissa ja 

tuoda siten esitystaiteen uuden yleisön ulottuville. Tanssi, teatteri ja sirkus ovat työskentelymme ytimessä mutta 

emme rajoita itseämme niihin, vaan olemme avoimia myös muiden taidelajien hyödyntämiselle. 

ReAct! on kansainvälinen työryhmä, jonka jäsenet ovat alunperin kotoisin Ruotsista, Suomesta, Ranskasta ja 

Portugalista.

ReAct! - Actions moving ryhmän pääasiallinen taiteellinen tavoite on tutkia ja kyseenalaistaa sääntöjä, jotka 

määrittävät käytöstämme julkisissa tiloissa. Tarkoituksena on luoda tilanteita, jotka tarjoavat katsojalle 

mahdollisuuden kyseenalaistaa julkisiin tiloihin liittyvät sosiaaliset säännöt, niin kirjoitetut kuin kirjoittamattomat, 

joiden mukaan automaattisesti toimimme. Haluamme tuoda esitystaiteen helposti uuden yleisön ulottuville mutta 

tarjota myös kokeneelle katsojalle ainutkertaisen elämyksen.

Vuodesta 2011 lähtien ReAct! on luonut ja esittänyt teoksia erilaisissa julkisissa tiloissa kuten kirjastossa, kadulla, 

liukuportaissa sekä metrossa. Olemme olleet mukana lukuisilla festivaaleilla sekä tapahtumissa – pääasiassa 

Ruotsissa mutta myös Ranskassa, Suomessa, Tanskassa, Hollannissa ja Portugalissa. Joitakin paikkoja 

mainitaksemme: Stockholm Fringe festival 2012 & 2015, Marguerite Duras kirjasto (Pariisi), ET 20 L’ÉTÉ  festivaali 

2014 & 2016 (Pariisi), Flow Festivaali 2015 (Helsinki), Aurillac festivaali 2016, Mimos festivaali2016 (Perigueux), 

Halmstad International Street Theater Festival 2015, Passage Festival 2017, Tukholman metro sekä Tukholman 

Kulturhuset.

ReAct! on osa DIS-organisaatiota (Dans I Stockholms Stad och Län) ja on perustamisestaan lähtien saanut tukea 

seuraavilta tahoilta: Kulturbryggan, Konstnärsnämnden, Postkodlotteriet Kulturstifelsen sekä Stockholms Läns 

Landsting.
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