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SITE får ny verksamhetsledare och presenterar nya SITE stipendiater för 2012
Ny verksamhetsledare för SITE
Anne-Sofie Ericsson blir ny verksamhetsledare på SITE när Christina Molander och Tomas Bokstad
lämnar sina uppdrag. Anne-Sofie är utbildad på Dramatiska Institutet i Stockholm och kommer
närmast från Dansens Hus i Oslo där hon arbetade som administrativ chef i fyra år. Innan dess
arbetade Anne-Sofie som verksamhetsledare för NordScen – Nordiskt Center för Scenkonst i
Köpenhamn. Anne-Sofie har också arbetat på Riksteatern och Göteborgsoperan.
-Jag ser verkligen fram emot att vara en del av utvecklingen för SITE de kommande åren. SITE är en
unik plattform för scenkonsten i Sverige, och i hela norden. En plats för forskning, nätverk och delad
kunskap som är absolut essentiell för konstens utveckling idag. Min förhoppning är att SITE ska vara
en drivande samarbetspart både nationellt, nordiskt och internationellt i mötet mellan praktik och
teori, en utmaning och resurs för konsten genom att driva residens, studio, kunskap och handledning
inom alla aspekter av konstnärligt verksamhet, säger Anne-Sofie Ericsson.
Nya stipendiater 2012
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. 2012 års SITE stipendiater är: Anna
af Sillén de Mesquita, Björn Säfsten, Sara Gebran, Livekonstkollektivet Melo, Ulrika Larsen, Robin
Jonsson, Tova Gerge och Sebastian Lingserius.
Läs mer om stipendiaterna på hemsidan www.sitesweden.se
SITE Projektrum
Förra årets stora satsning SITE Projektrum, som skapades efter en idé från Godsbanen i Århus och
Dansens Hus i Köpenhamn, har slagit mycket väl ut. SITE Projektrum är en plats för kunskap och
handledning i frågor som rör bidragsansökningar, produktion, turnéläggning och annan
projektrelaterad verksamhet. Det höga trycket på Projektrum och de olika behoven hos de sökande
gör att den halvtidstjänst som finns idag är långt ifrån tillräcklig. Arbete pågår att utvidga SITE
Projektrum med personal och kunskap inom genrer som t ex street, samtida flamenco och indisk
dans.
Kom och träffa Anne-Sofie Ericsson och de nya SITE stipendiaterna på ett eftermiddagsmingel
tisdagen den 28 februari kl 17-19 på SITE, LM Ericssonväg 26, Telefonplan.

Hjärtligt välkommen!
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.
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