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Samtal, seminarier och dans med bl a koreografen Hanna Pajala-Assefa på ke∂ja Mariehamn 2014, foto Uupi Tirronen

ke∂ja MARIEHAMN 2014

Det sista mötet inom det nordisk-baltiska dansnätverket keðja gick av
stapeln i åländska Mariehamn 6-9 augusti. Temat för sammankomsten var att
upprätthålla gemenskapen och att bygga nya broar. Projekt som har
genomförts inom keðja sedan 2012 redovisades på olika sätt. Mötet var
mycket lyckat och den samstämmiga uppfattningen var att det var en av de
bästa konferenserna för nordisk-baltisk samtida dans under ke∂ja 2012-2015
med över 250 besökare från alla nordiska och baltiska länderna samt många
internationella gäster.
-Overall, through keðja, the Nordic and Baltic countries have built a
stronger and more sustainable modern dance scene, skriver Per Voetmann chef
för Kulturkontakt Nord sammanfattningsvis i sin "Director's blog" på
hemsidan.
Läs mer om ke∂ja Mariehamn på Facebook

Mentouring, keðja Mariehamn 2014, foto Uupi Tirrone

MENTORPROGRAMMET PÅ ke∂ja MARIEHAMN

En av punkterna på mötesagendan i Mariehamn var det Mentorprogram för tolv
yngre dansproducenter som SITE har haft huvudansvar för. När det
konstnärliga projektet "Mentouring" presenterades hade mötesdeltagarna
möjlighet att boka in någon av de tolv unga producenterna för privat
coaching. "Mentouring" var fullbokat från första stund och intima och
konstnärliga samtal fördes one-to-one under en vandring i hamnkvarteren i
Mariehamn som avslutades med en tur i hamnen i en äkta åländsk roddbåt.
På det välbesökta seminariet Sharing Stories delade Mentorprogrammets
mentorer med sig av sina erfarenheter och tog upp till diskussion vilka
behov och möjligheter det finns för framtidens dansproducenter och
koreografer.
Under dansmötet beslutades att fortsätta ett nordiskt-baltiskt
mentorprogram även om ke∂ja avslutas i maj 2015 för denna gång. SITE kommer
även fortsättningsvis att vara ansvarig för Mentorprogrammet tillsammans
med partners från Danmark, Island, Finland och Litauen.

DANCING IN THE LIGHT - DANSFILM PÅ SITE UNDER HÖSTEN 2014
SITE bjuder in till kvällar med fri entré med nationella och
internationella kortfilmer och samtal med konstnärer under rubriken DANCING
IN THE LIGHT - SITE. Under hösten 2014 blir det fyra kvällar där olika
konstnärer medverkar med filmvisning och samtal om konsten, möjligheterna
och framtiden inom den samtida dansfilmen. De inbjudna konstnärerna visar
egna och andras dansfilmer, tala om sitt konstnärskap och
inspirationskällor under ledning av och i samarbete med Christina Molander
som är projektledare och moderator för projektet, i samarbete med SITE. De
öppna filmkvällarna med fri entré äger rum den 9, 23, 30 oktober och 6
november kl 18 i SITE Studio, LM Ericssons Väg 26, på Telefonplan. Spikat
redan nu är att den isländska dansaren, koreografen och filmmakaren Helena
Jonsdottir medverkar den 23 oktober. Hjärtligt välkommen!

Konstnären May Heek från Nederländerna i residens i SITE Studio

LON/STHLM RESIDENCY I SITE STUDIO
Tio dagar i juli tillbringade sex konstnärer verksamma inom film,
fotografi, installation och performance från The Slade School of Fine Art i
London i residens i SITE studio, s.k. LON/STHLM RESIDENCY; Lea Collet(FR),
Nuno Direitinho(PT), May Heek (NL), Helena Hunter(UK), Anja Olofgörs(SE)och
Shen Xin (CN). Den 3 juli öppnade de dörrarna för allmänheten och visade
hur de hade införlivat erfarenheten av att arbeta i Stockholm in i sitt
arbete.
-I would definitely like to come back to Stockholm: my stay has given me
amazing structuring skills, space to experiment with printing, pastel
colour styles and overall trance by the water that surrounded the city,
skriver May Heek.
Läs mer om konstnärernas reflektioner angående projektet här.

PREMIÄR FÖR MIRKO GUIDOS FLUID LANDSCAPES 19 SEPTEMBER
Efter residens på Dansens Hus i Stockholm och Choreographisches Centrum i
Heidelberg arbetar SITE-stipendiaten Mirko Guido och kompaniet Shifting
Thoughts nu i residens på Saari Residence i Finland för att slutföra den
nya föreställningen Fluid Landscapes, en duett med dansarna Katrine
Johansen och Louise Dahl. Fluid Landscapes har premiär den 19 september på
Kulturhuset Spira i Jönköping. Den 10 september deltar föreställningen i
MAP – sharing of processes i Porto, Portugal och 27 september visas den på
Bitume photofest i Lecce, Italien. Läs mer här

CLARA LEE LUNDBERG GÖR BRASIL X 2
Site-stipendiaten, dansaren och koreografen Clara Lee Lundberg har residens
på Konstnärsnämnden den 25 augusti - 6 september. Clara Lee har bjudit in
sin kollega Mariana Pimentel från Brasilien och tillsammans kommer de att
repetera och slutföra sitt gemensamma projekt Brasil X 2 som undersöker
idéer, klyschor och föreställningar om Brasilien och framför allt om den
brasilianska kroppen. Presentation och samtal om samarbetet hålls 5-6
september på Konstnärsnämnden på Södermalm i Stockholm.
Mer information om exakta tider och upplägg kommer i början av vecka 35.

HEKTISK HÖST FÖR ULRIKA LARSEN
SITE-stipendiaten Ulrika Larsen/Odissi Dansproduktion förbereder just nu
inför Wet People, del två av In Your Eye, ett projekt bestående av
platsspecifika dans/scenkonstverk i och runt Stockholm. Den första delen av
In Your Eye skapades i utställningen Fetish Modernity på Etnografiska
museet i våras. Den här gången är platsen simhallar och badhus och arbetet
pågår sept-nov 2014. Läs mer här. Den 3 september visas ett utdrag ur In
Your Eye & Loop på Stockholm Water Prize galan på Grand Hotel. Wet People
genomförs i samarbete med Compaso Flamenco.
28 september är det dags för Stockholm Sangeet Conference på Södra Teatern
och då visas ett längre utdrag ur den kommande produktionen Yaa Devi Sweden
som är ett internationellt samarbetsprojekt mellan dansare i Sverige inom
indisk klassisk dans, Farhang förening, Devika Dance Theatre (UK) och
Stockholm Sangeet Conference.
Dans- och musikföreställningen Speglingar av Indien turnerar även under
hösten inom Kultur i vården i Stockholms län. Speglingar av Indien är ett

svenskt-indiskt musikaliskt möte med bland andra Ulrika Larsen och
Suranjana Ghosh, en av världens ledande kvinnliga tablaspelare. Se ett
smakprov här.

TOVE SKEIDSVOLL GÖR FÖRESTÄLLNINGEN STADEN
SITE-stipendiaten Tove Skeidsvoll arbetar just nu med danskollektivet
Nomodacos Kulturhuvudstadsprojekt STADEN som har premiär på Konstnärligt
Campus i Umeå den 13 september. Verket kommer att visas vid solnedgången
utvalda dagar under en vecka. Helheten koreograferas av Nomodaco som bjudit
in danskonstnärer från Vietnam, Frankrike och Finland för att bidra med
delar till verket. STADEN är Nomodacos hittills största produktion som
knyter samman tidigare erfarenheter och metoder med nya samarbeten. Det
förberedande arbetet har skett med ett konstnärligt team under ett flertal
år och bland annat genom residens i Istanbul som hade Kulturhuvudstadsåret
2010 och på Arkitekthögskolan i Umeå. Läs mer här.
SITE PROJEKTRUM
Vill du planera ett projekt, prata om marknadsföring eller skriva en
ansökan? Har du planer som du vill diskutera praktiskt med en producent?
SITE Projektrum ger fri administrativ handledning till alla inom
scenkonstsområdet. Läs mer
Kontaktperson: Emmy Astbury: emmy@sitesweden.se Tele:073-8015314
BEHÖVER DU EN STUDIO?
SITE Studio erbjuder utmärkta produktionsmöjligheter i ett flexibelt rum
med öppen planlösning. Studion har ett fint dagsljus, men kan också
mörkläggas helt. Ljudanläggning ingår. I anslutning finns omklädningsrum
och relaxavdelning med 16 duschar, bastu och toaletter. Dansgolv med vit
eller svart dansmatta. 12,5 × 16,5 m, 206 kvadratmeter öppen golvyta, 6 m
högt i tak. Studion uthyres per dygn. SITE finns på LM Ericssons Väg 26,
intill Konstfack, ett stenkast från t-banan Telefonplan med mataffär,
apotek, bibliotek och restauranger (bl a restaurang Landet) som närmaste
grannar.
Kontaktperson: Anne-Sofie Ericsson, verksamhetschef för SITE,
anne-sofie@sitesweden.se
SITEs verksamhet och dess enskilda projekt stöds av Statens Kulturråd,
Kulturförvaltningen i Stockholm, Stockholms läns landsting, Barbro Osher
Pro Suecia Foundation, Nordisk kulturfond och EU Culture Program – Multiannual cooperation projects.

Väl mött!
SITE Sweden - ett produktionshus för scenkonst
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