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SITE expanderar 

Produktionshuset SITE presenterar nya stipendiater, ett nytt projektrum som skall odla det nya och 
ett internationellt ateljéprogram för kreativa företagare. 

SITE är ett produktions- och kunskapshus för scenkonst på Telefonplan. SITE välkomnar alla fria 
scenkonstutövare med den övergripande målsättningen att skapa bättre förutsättningar för 
scenkonsten med betoning på den samtida dansen. Sedan starten 2008 har SITE etablerats som en 
viktig aktör för enskilda koreografer och kompanier inom scenkonstområdet genom att erbjuda 
kunskap och inte minst genom att bereda plats för konstnärlig utveckling. 

-En del är gjort, men mycket är ogjort, säger Christina Molander, chef för SITE och en av grundarna. 
Det finns ett stort behov av ett produktionshus som SITE som är öppet för alla. Vi vill gå i täten för en 
produktionsutveckling på konstnärernas villkor. 

Fem nya stipendiater 2011 
Varje år utser SITE ett antal stipendiater som under ett års tid har möjligheten att vässa sina 
konstnärskap genom att få skrivbordsplats, mötesrum, rådgivning, studiotid och inte minst genom de 
möten som uppstår mellan konstnärer och medlemmar på SITE. 2011 års SITE stipendiater är: Anna 
af Sillén de Mesquita, Björn Säfsten, Rebecca Chentinell, Sara Gebran och Shintaro Oue. 

Administrativ sparring 
Nu öppnas också möjligheten för alla fria scenkonstnärer att vända sig till SITE för kunskap, plats och 
utveckling efter en idé från Godsbanen i Århus och Dansens Hus i Köpenhamn, där man kallar det för 
administrativ sparring. SITE Projektrum är en plats för kunskap och handledning i frågor som rör 
bidragsansökningar, produktion, turnéläggning och annan projektrelaterad verksamhet. 

Fler utvecklingsplaner 
SITE medverkar i ett internationellt ateljéprogram för kreativa företag som startar i februari/mars 
2011 med målsättningen att skapa nya affärsmöjligheter genom nätverksbygge, expertutbyte och 
annat samarbete. Från Stockholmsregionen medverkar SITE, Subtopia, Transit, DAC och Filmregion 
Mälardalen. SITE ansvarar också för scenkonstområdet inom föreningen Transit Kulturinkubator, vars 
syfte är att utveckla och långsiktigt etablera stöd till både befintliga och blivande kulturföretagare 
inom konst, film, musik, design, konsthantverk och scenkonst i Stockholms län. 



Torsdag 17 feb kl 17-19 presenterar SITE fem stipendiater för 2011, projektet Projektrum och det 
nystartade internationella ateljéprogrammet på en träff på SITE, LM Ericssonväg 26, Telefonplan. 
Hjärtligt välkommen! 

 

Presskontakt: 

Titti Grahl, 073-610 23 93, titti.grahl@bredband.net 
Christina Molander, 072-741 93 39, christina@keyfuture.se 

 

SITE Sweden, LM Ericssons Väg 26, 126 26 Hägersten, www.sitesweden.se, info@sitesweden.se 


