SITE NYHETSBREV APRIL 2013
SITE Sweden - huset där det händer!
Idag, måndag 8 april, presenteras de nya SITE stipendiaterna för 2013:
Rani Nair, Tove Skeidsvoll, kollektivet The Future, Tova Gerge, Ulrika
Larsen, Sebastian Lingserius och Robin Jonsson. Skrivbordsplats,
rådgivning, studiotid och mötesrum under ett års tid är vad som erbjuds
dem.
-Det handlar inte minst om att få tillgång till en kontorsplats i en
kreativ miljö och om de möten som uppstår mellan stipendiater och alla
andra som jobbar eller vistas här, säger Anne-Sofie Ericsson,
verksamhetsledare på SITE.
Hjärtligt välkommen till mingel på SITE måndag 8 april kl 18 när
stipendiaterna för 2013 presenteras!
Läs mer om stipendiaterna

SITE är ett produktions- och kunskapshus för scenkonst på Telefonplan i
Designens Hus som sedan starten 2008 har 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 2013 fortsätter SITE att arbeta för att skapa bättre förutsättningar
för scenkonsten med betoning på den samtida dansen, bland annat genom
engagemang i följande projekt:
Workshop med Sue Kay
SITE samarbetar med en rad olika aktörer för att stimulera utvecklingen av
producentskapet inom scenkonsten. Den 8 och 9 april kommer Sue Kay från
England för ett leda en workshop med titeln Arts and Leadership: Up close
and personal för producenter och konstnärer. Workshopen genomförs i
samarbete med Kulturkraft Stockholm och Keyfuture. På minglet den 8 april
har alla möjlighet att träffa Sue Kay.

keðjas mentorprogram för unga dansproducenter
SITE är en del av keðja, ett nordiskt/baltiskt nätverk för samtida dans som

innebär en möjlighet att arbeta med nya modeller för kunskap, nätverk och
organisering i hela Norden och Baltikum. Inom keðja ansvarar SITE för ett
mentorprogram för unga dansproducenter. Tolv producenter och koreografer
med producentansvar verksamma inom samtida dans i de nordiska och baltiska
länderna får varsin mentor som blir deras handledare och bollplank under
två års tid. Läs mer.
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.
Nordiskt-baltiskt nätverk för dansproducenter
SITE Projektrum har initierat ett nätverk för scenkonstproducenter i Norden
och Baltikum tillsammans med Projektcenter i Danmark (Dansens Hus) och
Associated Independent Theatres på Island. Första mötet ägde rum i
Helsingfors i december förra året då 18 producenter från 6 länder
medverkade i presentationer och informella samtal under en heldag som
fokuserade på branschtypiska fenomen. Genom producentnätverket får enskilda
producenter möjlighet att träffa nordiska och baltiska kollegor för att
skapa egna kontakter och lära sig mer om hur producenter arbetar i de olika
nordiska och baltiska länderna. Nästa träff blir den 10 april i Dublin.
Hur tar jag mig till SITE?
Röda linjen till Fruängen, stig av vid Telefonplan, rulltrappan upp, korsa
ankomsthallen, gå ut med pressbyrån på höger sida. Vrid dig lagom mycket åt
höger, där ser du en svart, hög byggnad: Det är SITE, LM Ericssons väg 26.
Portkod 9133. Kontor: Vån 4 (med hiss). Produktionshall/Studio: Halv trappa
ner.

(Bilden är från utställningen Telefonplan Inside Out 2010 och fasadbilden är tagen av
fotografen John Paul Bichard och föreställer koreografen Björn Säfsten.)

Väl mött!
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