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STAGE COMMUNICATIE
Hello, Robot. Design tussen mens en machine
mogelijk van
mogelijk tot

midden juni
eind december

Elke dag wordt de afstand tussen mens en machine
kleiner, zo heeft de smartphone ons leven nu al definitief veranderd. De tentoonstelling Hello, Robot.
Design tussen mens en machine legt onze relatie
met technologie helemaal bloot. Zullen robots ons
creatiever maken en nieuwe jobs creëren? Hoe hard
wil je zelf afhangen van technologie? Slimme assistenten tonen ons nu al de weg, meten de status van
ons lichaam en zijn een speelkameraadje voor onze
kinderen. Maar willen we dat machines ook zorgen
voor onze ouderen of onze seksuele verlangens?
Binnenkort worden we misschien allemaal een stukje
cyborg? Wat vaststaat is dat de tentoonstelling Hello,
Robot. een van dé evenementen van het najaar wordt.

Heb jij zin om de tentoonstelling online te laten knallen? Kan je overweg met Adobe Première Pro en/
of Adobe After Effects? Dan ben jij misschien wel de
stagiair(e) die we zoeken! Samen met het communicatieteam van Design museum Gent werk je online
content uit voor de tentoonstelling. Enkele dingen
liggen al vast, maar je eigen ideeën kunnen niet gek
genoeg zijn.
De stage kan over de zomer lopen of tijdens het
schooljaar. Zowel vrijwillige stages als schoolstages
komen in aanmerking. Je kan minimum 2 weken stage
lopen.
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WAT VERWACHTEN WE VAN JE
1. Je kan overweg met Adobe Première Pro
en/of Adobe After Effects. Andere softwarepakketten zijn ook mogelijk
2. Je hebt voeling met storytelling
3. Je brengt zelf ideeën aan voor content
4. Je hebt oog voor mooie dingen
5. Interesse voor robots is natuurlijk een
pluspunt

ZIE JE DAT WEL ZITTEN?
Stuur dan een mail naar
designmuseum.webmaster@stad.gent
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WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN
Een boeiende stage met verantwoordelijkheid
in het hartje van Gent
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