
 

 

 
SITE  NYHETSBREV  APRIL  2012 
SITE Sweden - huset där det händer! 
 

 
SITE PÅ IETM I KÖPENHAMN 
SITE var på arrangörsmässan IETM (International Net work for Contemporary 
Performing Arts)som gick av stapeln 28-31 mars. SIT ES Emmy Astbury 
presenterade tillsammans med Hanne Svejstrup från P rojektcenter Dansens Hus 
Köpenhamn projektet Nordiskt producent nätverk , ett projekt som SITE driver 
tillsammans med andra dansorganisationer i Norden. Mer information kommer! 
 

KULTURDIREKT FLYTTAR IN PÅ SITE 
KulturDirekt  är plattformen för Stockholms fria kulturliv. Nu f lyttar 
kontoret och administrationen in på SITE och vi häl sar dem hjärtligt 
välkomna! (Men KulturDirekts informationsdisk hitta r du givetvis 
fortfarande i Kulturhuset.) 
 
MELO I SITE STUDION 
Snart går SITE-stipendiaterna i livekonstkollektive t MELO in i SITE Studio 
för att finslipa de sista detaljerna på föreställni ngen Spåra  innan 
premiären på Stadsteatern i Skärholmen den 22 maj. Premiären är redan 
slutsåld, läs mer på www.melo-collective.se . 
 

  
 
SARA GEBRAN TILL SKOLEN FOR MODERNE DANS 
SITE-stipendiaten Sara Gebran har fått nytt arbete som ansvarig för 
koreografiutbildningen på Skolen for moderne dans i  Köpenhamn. Grattis från 
alla kollegor på SITE! Läs mer om Sara och hennes v erk här . 
 
SITE PROJEKTRUM 



Det är fullt upp på SITE Projektrum. I april framfö rs två scenkonstprojekt 
där de medverkande har konsulterat projektledare Em my Astbury på Projektrum 
för råd under resans gång. Torsdag 19 april uppträd er Scenkonstgruppen  på 
Teater Reflex  i Kärrtorp och 29-6 maj är det dags för Reality 
Dansföreställning  på Impro & Co .  
 
WORKSHOP MED ANDERSSON DANCE I SITE STUDIO 14-18 MAJ 
Koreografen Örjan Andersson bjuder in till en works hop för professionella 
dansare med fokus på kroppsmedvetenhet.  
 
14 - 18 maj Plats: SITE Studio www.sitesweden.se  
21 - 25 maj Plats: Dansens Hus www.dansenshus.se  
Uppvärmning kl 10.00 - 11.00  
Workshop under ledning av Örjan Andersson kl 11.15 - 13.00 
 
Du kan välja att medverka 1 eller 2 veckor.  
Kontakta Ina Sletsjøe på epost ina.sletsjoe@gmail.com  med en kort 
beskrivning av dig själv.  
20 deltagare. Anmälningar tas emot till 1 maj. 
Pris: 500 kronor / 5 dagar. 
www.anderssondance.com  
 
BJÖRN SÄFSTEN I SITE STUDIO MAJ & JUNI 
Under våren 2012 arbetar koreografen och SITE-stipe ndiaten Björn Säfsten 
med två nya projekt på SITE: Introduction  och Fictional copies . 
 
Introduction  
Introduction  för och med dansarna Anja Arnquist och Sophie Augo t har 
premiär på NorrlandsOperan den 20 september. Läs mer   
Hjärtligt välkommen till en öppen visning i SITE st udio med eftersamtal  
fre 25 maj kl 17.00     
Ingen föranmälan krävs. 
 

 
 
Fictional copies  
Kom och bli kopierad! 
De två första veckorna i juni arbetar Björn Säfsten  i SITE Studio med 
verket Fictional Copies som bland annat tar upp frågan hur kroppar kopierar  
varandra. Nu söker vi dig som vill komma till studi on och bli studerad och 
kopierad i ditt kroppsspråk och dina personliga rör elser.  
Inga förkunskaper krävs och du är i studion tillsam mans med fyra andra 
anmälda, 5 dansare och 1 koreograf på följande tide r:  
Måndag 11 juni 15.00 - 16.15 samt tisdag 12 juni 15 .00 - 16.15. 
 
Anmälan görs till magnus@nordbergmovement.se  
 
Fredagen den 15 juni kl 17.00 - 18.30  öppnar vi dörrarna till SITE studio 
för en visning av de två veckornas researcharbete.  
Visning och eftersamtal följs av ett glas vin!  



Ingen föranmälan krävs. 
www.bjorn-safsten.com  

 

 

Väl mött! 
SITE Sweden  
Stockholms nya produktionshus för scenkonst  
 
 

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

 


