PROČ PRACOVAT NA PAFU?
-

naučíte se novým dovednostem

-

nakopnete budoucí kariéru

-

získáte nenahraditelnou zkušenost z reálného provozu české kulturní a umělecké scény

-

naučíte se, jak se pořádají eventy

-

PODPOŘTE, ČEMU VĚŘÍTE podpoříte kulturní dění v Olomouci, přehlížené polohy
kinematografie, vznik jedinečných performance, workshopy a programy pro děti, osvětu
v oblasti animace. A kdo by neměl rád Olomouc, kulturu, děti, osvětu nebo kinematografii!
Podpořte svou troškou to, čemu věříte.

-

pomůžete ostatním získat osvětu v dynamické a rychle se rozvíjející oblasti, již nestačí pokrýt
školní kurikula

-

potkáte špičkové světové hvězdy (ať už akademiky, umělce nebo hudebníky)

-

OTEVŘETE HORIZONTY díky podpoře PAFu můžete změnit něčí život. Možná právě ten svůj.

-

stanete se součástí kulturní komunity v Olomouci, a filmové a kulturní komunity v ČR a
střední Evropě

-

užijete si jediný festival současného umění v České republice. Festival, kvůli kterému se do
Olomouce jezdí ze zahraničí.

-

BAVTE SE! příprava a organizace festivalu v mladém otevřeném kolektivu je především
zábava!
Věděli jste, že většinu týmu PAFu tvoří absolventi olomoucké Katedry filmových a divadelních
studií, nebo současní studenti Univerzity Palackého?

MLADÝ TÝM S VELKOU VIZÍ
Dobrá rada drahá: buďte aktivní. Vyždímejte ze své práce na PAFu co můžete. Úzká práce
s renomovaným profesionálním týmem, který pořádá uznávané akce v zahraničí znamená zkušenost,
která může změnit vaši kariéru.

Navíc se nemusíte bát, že byste něco nezvládli – nováčky na všech pozicích rádi zaučíme, a poradíme,
jak práci skloubit například se studiem.

VOLUNTEER!
Práce na PAFu přináší obrovské benefity. V zahraničí je dobrovolnická práce naprosto samozřejmá a
velmi žádaná aktivita.
Jsme hrdí na to, že lidé, kteří začínali jako dobrovolníci v týmu PAF Olomouc, nyní vedou vlastní

kulturní organizace nebo festivaly, nalézají uplatnění ve vedoucích produkčních pozicích velkých
organizací, působí jako kurátoři nebo dramaturgové u nezávislých i předních uměleckých institucí, živí
se jako žádaní profesionální překladatelé či editoři, fotografové a nebo videodokumentátoři, nebo
jako výzkumníci na velkých zahraničních univerzitách. Zkušenost z PAFu jim pomáhá získávat prestižní
stipendia nebo grantové zakázky. Mezi jejich zaměstnavatele patří například Národní filmový archiv,
Kino Metro 70, Pevnost poznání, Galerie TIC, FaVU VUT, Univerzita Palackého, Anifilm, Kasárna Karlín
a další.
Spektrum zkušeností, které můžete pro svou kariéru získat právě na PAFu, je obrovské – práce
vyhazovače může s trochou nadsázky znamenat zářnou kulturistickou kariéru v budoucnosti.

Být dobrovolníkem dnes znamená být na vedoucí pozici příště! Zkušenost na PAFu znamená
uplatnění v komerčním sektoru! Zkušenost na PAFu znamená know-how, které se vyplatí při studiu.

Nejlepší na tom je, že vy nebudete dobrovolníci...
Práce studentů UP je hodnocena kredity, náročnější pracovní pozice jsou navíc honorovány.
ZNÍ DOBŘE?
Pak přijď na informační meeting v pondělí 25. září v 19:00 ve Velké posluchárně na Konviktu,
Univerzitní 3 (informace na vrátnici)
nebo kontaktuj vedoucí festivalového štábu Nelu Beislovou na staff@pifpaf.cz
(Lze rovněž zaslat CV a požádat o konzultaci odpovídající pozice.)

# technický support # libera # stavba # překlady # korektury #
catering # guest service # propagace # produkce & more

www.pifpaf.cz

