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EVENT MANAGER
PROMOTER
FORMIDLING
KOMMUNIKATION
MULTIMEDIA DESIGN

Email: marisa@clickandroll.com . Bor i Odense C

Kan I bruge mig i Jeres team?
Erfaring

Afvikling og promovering af events på spillesteder, kulturhuse samt
festivaller, med særlig fokus på multikulturelle events og verdensmusik.
Store sprogkundskaber. Effektiv kommunikator / netværker med
mennesker fra forskellige kulturer på tværs af faglige niveauer og
professioner. Promovering af events på de sociale medier.
Multimedia design.

2003 -

FREE LANCE:
Web og Grafisk designer.
u www.clickandroll.com
Online portfolio

2011-

Kunstner promotion.
Online promotion

u

www.secondtotheleft.com

FESTIVAL SUR LE NIGER (Ségou, Mali)
u Multimedia designer, kulturmedarbejder, ansvarlig for
engelsktalende kunstnere i Mali - Promotor på verdens		
musikmesse WOMEX og Babel Med (projektansættelse) Projektleder / fundraiser / brobygger
u www.festivalsegou.org
u www.koresegou.com
2009-

INTERNATIONALT HUS ODENSE - Deltidsbooker, PR ansvarlig og
Designer for Internationalt Hus (www.inter-hus.dk). Koordinator for de
frivillige og implementering af et effektivt system for hvervning, motivering og servicering af de frivillige. Fik skabt en bevilling på over
100.000 kr. via Fundraising

2013

NEW HOW, Odense (Gik konkurs i August 2013)
Project Manager og Multimedia Designer

2008

HAVNEKULTURFESTIVAL ODENSE
Projektkoordinator (projektansættelse)
u Koncept udvikling og projekt afvikling af workshopsdagen
for skoleklasserne (6. til 9. klasse). Jeg undersøgte hvilke
typer workshops man kunne præsentere, tog kontakt til
aktørerne og derefter til skolerne for at invitere dem til
eventen
u Production manager for dansescenen. Ansvarlig for
kontakt til dansegrupperne, program sammensætning, scene
ansvarlig
u Afvikling af verdensmusikskoncerter og mavedans show
på den store scene

Erfaring
2007

SUNDHEDSFESTIVAL I ODENSE
Projektkoordinator (projektansættelse)
u Koordinator for eventen på Stige Ø hvor 600
børnehave børn blev inviteret til at deltage i musik, sang
og fortællrsworkshops samt stor koncert med
Sebastian Klein og Chapper

2007

HAVNEKULTURFESTIVAL I ODENSE
Projektkoordinator (projektansættelse)
u Afvikling af dansescene med danse shows og workshop
i tre dage; afvikling af verdensmusikkoncerter og mavedans;
kontakt til mindre sponsorer; grafik og web design

2006

AMNESTY INTERNATIONAL ODENSE - Event Praktikant
u Arrangere kulturelle og musikalske begivenheder med 		
fokus på oplysning om menneskerettigheder. Jeg deltog
i første fase af projektet ’Effektiv Aktivisme’, en undersøgelse
som Amnesty International udfører for at være bedre til at
hverve og motivere de frivillige i organisationen

2000

BADSTUEN ODENSE - PR og Kultur medarbejder på Badstuen
u Afvikling af events samt design af plakater og PR
materiale. Kontakt til presse

1996 - 1999

Uddannelse
2011

VERDENSMUSIKFESTIVAL I ODENSE - Festival koordinator
INTERNATIONALT OPLYSNING CENTER - Koordinator
INTERNATIONALT HUS ODENSE - Koordinator

KANDIDAT I KULTUR OG FORMIDLING
Syddansk Universitet
Mit speciale omhandlede en kvalitativ forskning
baseret på Grounded Theory, hvor jeg undersøgte,
hvordan man kan etablere et samarbejde mellem
spillesteder i Danmark, i forhold til at præsentere
turnerende bands fra udlandet. I forbindelse med mit
speciale har jeg interviewet flere ledere af spillestederne
og afviklet en tourné med Burkina Electric, et super
spændende band fra Burkina Faso. Burkina Electric
spillede 11 koncerter på 10 dage, blev præsenteret på
DR P2 samt P8, flere aviser og på TV2 Fyn.
I dette projekt har jeg været initiativtager, fundraiser (over
100.000 kr), booker, web / grafisk designer, PR
medarbejder, tour manager, ansvarlig for logistikken, kok,
rengøringsdame og alt andet

u

2005

MASTER I MULTIMEDIA DESIGN, TEKNOLOGI og PRODUKTION
Syddansk Universitet
u Minus speciale opgave, uddannelsen lukkede i 2005

1994

MAÎTRISE I TURISME, SPROG og KOMMUNIKATION
Université de Savoie (Frankrig)
u 1989-91
Università di Bologna (Italien)
u 1991-93
Université de Savoie (Frankrig)
u 1993-94
Udvekslingsstudent på Odense Universitet

Jeg forsøger altid at forbedre min viden og erfaring, har derfor ofte
arbejdet som frivillig i forskellige sammenhænge.

Frivilligt arbejde

FESTIVAL SUR LE NIGER OG CENTRE CULTUREL KÔRÈ
u Web og Grafisk design

2011 2003 - 2004

UTV Odense
u Grafiker ved UTV Midtfyns og UTV Roskilde 			
samt kontakt til udenlandske bands til interview
WOMEX BERLIN
u Deltagelse for Forening for Verdensmusik festival DK.

1999

ROSKILDE FESTIVAL
u Kontormedarbejder ved verdensmusiks telte
under festivallen.
INTERNATIONALT HUS og
FORENING FOR VERDENSMUSIKFESTIVALEN DK		
u Afvikling af events - Booking - PR - Designer +++

1996 - 1999

Sprog

IT

Italiensk
Engelsk
Fransk
Portugisisk

u
u
u

u
u
u
u

Modersmål		
Flydende		
Flydende		
Forståelse

Dansk
Spansk
Tysk

u
u
u

Flydende (20 år)
Flydende
godt

Adobe Photoshop u Adobe Illustrator u Adobe InDesign
Adobe Dreamweaver u Adobe Illustrator u Adobe Bridge
Adobe Flash u Microsoft Office

Jeg er både vant til at bruge Mac og PC. Super erfaring med
internet og sociale media.

Jeg sætter stor pris på...

u
u
u
u
u
u
u
u

Personlige oplysninger

Referencer

Musik				
At læse en god bog
At cykle og at svømme		
Sol og Natur
Positive glade mennesker
At møde nye mennesker og nye kulturer
At lære				
At have et meningsfyldt og motiverende job

Italiener
født 29.07.1970

Sylvie Abitbol
u

Leder af Internationalt Hus Odense og Repræsentantskab for TV2

Mobil: 23 30 88 13 - Mail: sylvie@vip.cybercity.dk
Flere Referencer / anbefaling kan skaffes efter aftale.

