
BOKNINGSAGENT SÖKES 

ReAct! - Actions moving letar efter en bokningsagent för den Nordiska marknaden med fokus på Sverige. Syftet är 

att förstärka kompaniets närvaro och antal föreställningar inom Norden.

ARBETSUPPGIFTER

 Boka och sälja existerande föreställningar i Sverige och i andra Nordiska länder

 Planera och organisera turnéer

 Stötta och utveckla ReAct!s strategi för marknadsföring och försäljning i Norden

 Vara kontaktperson mellan ReAct! och producenter, danskonsulenter samt andra arrangörer inom 

kommunen 

 Representera ReAct! på olika evenemang

 Arbetet börjar i november 2017

REACT!S BOKNINGSAGENT SKA

 Vara beredd att arbeta mot provision alternativt lön.

 Ha kunskap om olika festivaler och evenemang för scenkonst (dans, gatukonst, site specifcc och andra 

potentiella möjlighter i Sverige eller i Norden

 Ha kunskap om hur kommuner och regioner arbetar med att boka föreställningar I Sverige och möjligen 

även andra Nordiska länder.

 Vara proaktiv och självständig I arbetet och kunna använda främst online-verktyg.

 Ha god förhandlings- och kommunikationsförmåga.

 Kunna prata och skriva på fytande svenska.

 Vara villig att anta ett långtgående uppdrag (3 eller 4 årc

 Ha möjlighet att arbeta deltid

 Vara motiverad och intresserad av ReAct!s arbete

HUR MAN ANSÖKER

Svara på följande frågor och skicka ditt CV till info@reactactions.com :

1 - Vad tycker du är intressant med ReAct!s arbete?

2 - Vad skulle du vilja boka ReAct! till (festival, evenemang, plats, etc.c och varför?

3 - Vilken är den bästa föreställningen du har sett på en ofentlig plats? Varför var det den bästa för dig?

mailto:info@reactactions.com


ANVÄNDBARA LÄNKAR OCH MER INFORMATION

Hemsida – www.reactactions.com

Facebook – www.facebook.com/reactactions

Instagram - www.instagram.com/reactactions

Youtube – www.youtube.com/reactactions

Vimeo – www.vimeo.com/reactactions

ReAct! - Actions moving

ReAct! är en tvärkonstnärlig performancegrupp med Stockholm som geografsk bas, och vårt mål är att nå ut till 

allmänheten genom att göra föreställningar i och för allmänna utrymmen, och därigenom göra vår konst tillgänglig 

för en ny publik.. Dans, rörelse, teater och cirkus kan ses som våra huvudsakliga konstnärliga verktyg, men vi stannar 

inte där utan involverar även andra konstformer.

ReAct! är ett interkulturellt kompani med medlemmar från Sverige, Finland, Frankrike och Portugal.

Det ReAct! - Actions moving ser som sitt huvudsakliga uppdrag är att väcka frågor kring de regler som formar vårt 

beteende i allmänna utrymmen. Ambitionen är att skapa situationer som ger folk möjlighet och anledning att 

ifrågasätta begränsningarna i allmänna utrymmen där de vanligtvis bara uppträder som sig själva genom att följa 

alla regler, både skrivna och oskrivna. Vi vill att vårt arbete ska kunna fungera som en väg in till scen- och 

performancekonst för ny publik likaväl som det ska erbjuda en ny upplevelse för en erfaren publik..

Sedan ReAct! grundades 2011 har vi utvecklat och framfört Aktioner för allmänna utrymmen såsom bibliotek, torg, 

rulltrappor, foajéer och tunnelbanor och har haft föreställningar vid ett fertal festivaler och arrangemang, framförallt 

i Sverige men även i Frankrike, Finland, Nederländerna och Portugal. Bland annat har vi uppträtt i: STOFF 2012, Move 

Be Moved 2013, Marguerite Duras-Biblioteket (Parisc, Festival Sorties de Bains 2014, Stockholms tunnelbana, 

Kulturhuset i Stockholm och Västerås Stadsbibliotek.

ReAct! stöds av DIS (Dans I Stockholms Stad och Länc och våra kreationer har skett med stöd från bl.a. 

Kulturbryggan, Konstnärsnämnden, Postkodlotteriet Kulturstifelsen och Stockholms Läns Landsting.
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