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SITE UTSER STIPENIATER FÖR 2016 

Varje år utser Produktionshuset SITE ett antal stipendiater som under ett års tid får skrivbordsplats i 
en kreativ miljö i produktionshuset SITE på Telefonplan med tillgång till mötesrum, individuell 
rådgivning och studiotid i SITE Studio. Kompetensutveckling genom kursen OPM (Organisk 
Processmetod), en affärsutvecklingsplan för kulturella och konstnärliga verksamheter, genomförs 
under stipendietiden. 

SITE stipendiaterna för 2016 är dansarna och koreograferna: Allison Ahl, Anna Öberg, Sara 
Lindström, Pavle Heidler, Robin Dingemans, Pia Pohjakallio och Mari Carrasco. 

På SITEs hemsida kan du läsa mer om stipendiaterna, om deras verksamhet och förhoppningar inför 
året på SITE. 

-Jag vill ta tillfället i akt att ha en bas att arbeta från. Att arbeta på min egen struktur, och förbättra 
min förmåga att administrera, producera, skriva, och bygga vidare på min konstnärliga syften. Jag 
tror att arbeta tillsammans med och på SITE kommer att ge ett nytt perspektiv på 
produktionsaspekten av mitt nuvarande arbete, säger dansaren och koreografen Allison Ahl. 

-Jag vill gärna visa upp mitt arbete  för andra under produktionsprocessen, snarare än mot slutet, 
något som jag tror SITE är en perfekt plattform för. Jag vill också förbättra mina 
organisationsförmåga och bli bättre på att hantera tidsplanering på lång sikt, säger Sara Lindström, 
frilansande konstnär. 

SITE är ett produktionshus och en konstnärlig plattform för den professionella samtida scenkonsten, 
med fokus på dans. Sedan starten 2008 har SITE etablerats som en viktig aktör för enskilda 
koreografer och kompanier inom scenkonstområdet genom att erbjuda kunskap och plats för 
konstnärlig utveckling. De första konstnärstipendierna delades ut 2009. 

 

Under 2016 fortsätter SITE att arbeta för att skapa bättre förutsättningar för scenkonsten med 
betoning på den samtida dansen, bland annat genom engagemang i följande projekt: 

Anoda Dans 
Anoda Dans är ett treårigt samarbete mellan SITE och Landstinget Dalarna i syfte att utveckla en 



varaktig infrastruktur för dans i länet, där professionella dansare och koreografer ges möjlighet att 
verka. I projektet utgår man från de tillfrågade kommunernas egna villkor och förutsättningar och 
undersöker alternativa organisationsformer för att nå bästa resultat.  Hela processen dokumenteras 
och metodiken kommer att presenteras i en digital handbok. Målet är att bygga ett nätverk av 
mötesplatser för dans. Under våren genomförs en länsturné samt dansresidens i Mora och Borlänge. 

Nordic Circle 
Nordic Circle är ett nytt nordiskt mentorprogram där SITE är projektledare som startar i april 2016. 
Det blir ett mentorprogram där man ansöker om att delta, samt flera öppna internationella 
workshops om produktion, nätverksbyggande och turnébyggande. Målet är att skapa nya kunskaper 
och fördjupa kompetenser inom produktionsledet för dans i Norden och det finansieras av 
Kulturkontakt Nord och den Nordiska Kulturfonden samt nationella nordiska medel. Det är ett 
samarbete mellan Projektcenter på Dansehallerne (DK), Dans Atelier (IS), Dans- og Teatersentrum 
(NO) och Arts Management (FI). Mer information om workshops och mentorskap kommer inom kort! 

Produktionshus Konsthuset 
SITE har tillsammans med Konstnärernas Kollektiv Verkstad (KKV) och Transit kulturinkubator arbetat 
fram en vision för ett gemensamt produktionshus för alla konstarter. SITE finns idag i Svarta Huset på 
Telefonplan, som hotas av rivning och KKV håller till i Nacka, men måste lämna sina lokaler om bara 
några år för att ge plats för nya bostäder. Den gemensamma idén är att skapa en unik, tvärdisciplinär 
plattform och produktionshus för högkvalitativ bildkonst, scenkonst, formgivning, film och musik i 
samverkan mellan professionellt verksamma konstnärer. Ett gemensamt produktionshus skapar 
också plattformar för interdisciplinär konstnärlig och praktisk forskning samt Artist in residens-
program. Produktionshuset skall innehålla verkstäder, studios, produktionslokaler och publika 
utrymmen. Det konstnärliga arbetet kan möta sin publik genom visningar, workshops, samtal och 
debatter. Det skall finnas café/restaurang som ger ytterligare en möjlighet till möten mellan 
konstnärer och publik. 

 keðja 
Dansnätverket keðja har sedan 2008 varit en plattform för samtida nordisk och baltisk dans och 
avsevärt bidragit till att öka det konstnärliga utbytet mellan länderna i Norden och Baltikum. keðja 
samlar såväl konstnärer som producenter, administratörer och arrangörer och har som sitt 
huvudsakliga mål att stötta och utveckla en långsiktigt fungerande infrastruktur för hela det 
verksamma dansfältet. Under 2016 skriver ke∂ja en EU-ansökan i Creative Europe programmet med 
avsikten att expandera, fördjupa men också förnya arbetet i en ny tredje fas, då med fokus på 
relationen till publiken. SITE ingår i den skrivande och planerande arbetsgruppen tillsammans med 
Union of Estonian Dance Artists, Estland, Bora Bora, Danmark, Zodiak, Finland och NorrlandsOperan i 
Umeå. Till sin hjälp tar arbetsgruppen lokala och regionala referensgrupper som planeras just nu och 
tillsätts snarast. Referensgrupperna kommer att granska och kunna påverka projektets utformning 
samt ges möjlighet att formulera en mängd olika (dans)projekt med fokus på att utveckla och 
fördjupa relationerna till publiken. Syftet är såklart att öka den samtida danskonstens relevans och 
betydelse för publiken. 

 SITE Projektrum 
På SITE finns Projektrum som är en plats för kunskap och handledning i frågor som rör 
bidragsansökningar, produktion, turnéläggning, marknadsförning och annan projektrelaterad 



verksamhet. Det är också möjligt att diskutera och få handledning i enskilda frågor. SITE Projektrum 
ger fri administrativ handledning till alla inom scenkonstsområdet. Läs mer. 

 

 

SITEs verksamhet och dess enskilda projekt stöds av Statens Kulturråd, Kulturförvaltningen i 
Stockholm, Stockholms läns landsting, Barbro Osher Foundation, Kulturkontakt NORD och Nordiska 
kulturfonden. 

 

SITE Sweden är ett produktionshus för dans på Telefonplan i Stockholm 

 

SITE SWEDEN, LM Ericssons väg 26, 126 26 Hägersten, www.sitesweden.se 

 

 


