
To Little Islands Festival συνεχίζει το ταξίδι του το φετινό καλοκαίρι, με επίκεντρο του την
ιδιαίτερη Σίκινο, και σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην 3η διοργάνωση του, που πρόκειται να
διεξαχθεί 20-23 Αυγούστου, 2021. Το φεστιβάλ επικεντρώνεται στις οπτικοακουστικές
τέχνες και τις νέες τεχνολογίες και λαμβάνει χώρα σε δημόσιους χώρους του παραδοσιακού
οικισμού “Κάστρο”. Έμπνευση μας αποτελεί η πολιτιστική ταυτότητα των μικρών νησιών, η
ιδιαιτερότητα των τοπίων τους και η δύναμη των μικρών κοινοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή για τη θέση πρακτικής άσκησης, και
να συμμετέχουν έμπρακτα στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή μιας διοργάνωσης που
εξελίσσεται και δυναμώνει με στόχο την ανάπτυξη και τη διάδοση των σύγχρονων τεχνών στις
μικρές κοινότητες του Αιγαίου. Αναλυτικά, οι 4 θέσεις πρακτικής άσκησης:

Α. Οπτική Επικοινωνία
Υπεύθυνοι για την προβολή και επικοινωνία του φεστιβάλ, των δράσεων και του οράματός του.
Διαχείριση της εικόνας του φεστιβάλ, ενίσχυση της επικοινωνιακής στρατηγικής του και
υλοποίηση προωθητικών ενεργειών για την προσέλκυση νέων ομάδων κοινού.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά υποψήφιου:
● Γνώση Adobe Suite (Illustrator & Photoshop)
● Εξοικείωση με τα Social media
● Δημιουργική Σκέψη
● Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων

Β. Φωτογραφική και οπτικοακουστική κάλυψη
Υπεύθυνοι για την καταγραφή των δράσεων του φεστιβάλ, τη φωτογραφική κάλυψη και το
μοντάζ προωθητικών βίντεο και teaser.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά υποψηφίου:
● Γνώση Adobe Premiere ή άλλου προγράμματος επεξεργασίας βίντεο
● Εξοικείωση με τη φωτογραφία
● Ευθύνη σωστής οπτικοακουστικής κάλυψης δράσεων
● Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων
● Δημιουργική Σκέψη



Γ. Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Υπεύθυνοι διαχείρισης των social media, της προώθησης και της παραγωγής υλικού για τη
σελίδα στο Facebook και το Instagram του φεστιβάλ.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά υποψηφίου:
● Εξοικείωση με τα Social media (Facebook, Instagram)
● Άνεση στο γραπτό και τον προφορικό λόγο (Ελληνικά, Αγγλικά)
● Δημιουργική Σκέψη
● Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων
● Έφεση στις διαπροσωπικές σχέσεις

Δ. Υπεύθυνοι Παραγωγής
Υπεύθυνοι για την προετοιμασία του φεστιβάλ και τη διαχείριση και ενδυνάμωση της ομάδας
εθελοντών. Υποβοήθηση ή σχεδιασμός κατασκευών που απαιτούνται για τη διευθέτηση των
δράσεων του φεστιβάλ στο δημόσιο χώρο σε συνεργασία με την οργανωτική ομάδα και τους
ίδιους τους καλλιτέχνες.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά υποψηφίου:
● Οργανωτικές Δεξιότητες
● Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
● Έφεση στις διαπροσωπικές σχέσεις
● Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
● Δημιουργικότητα

Ε. Διερμηνεία / Μετάφραση
Υπεύθυνοι για την μετάφραση των κειμένων που συνοδεύουν τα καλλιτεχνικά έργα που
παρουσιάζονται στο φεστιβάλ καθώς και των κειμένων προς δημοσίευση. Επιπλέον, υπεύθυνοι
για τη διερμηνεία των συνεντεύξεων των σκηνοθετών κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ 20-23
Αυγούστου 2021, στη Σίκινο.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά υποψηφίου:
● Εξαιρετική γνώση Αγγλικών
● Άνεση στο γραπτό και τον προφορικό λόγο (Ελληνικά, Αγγλικά)
● Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων

Κάποιες από τις θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να καλυφθούν και εξ’ αποστάσεως σε
συνεργασία με την οργανωτική ομάδα του φεστιβάλ.

Στείλτε μας μήνυμα, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον σας για κάποια από τις θέσεις πρακτικής
άσκησης, μέχρι τις 15 Μαΐου 2021, στο littleislandsfestival@gmail.com.

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.littleislandsfest.com
FB: Little Islands Festival, Instagram: Little Islands Festival
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