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SITE FLYTTAR IN I KONSTVERKET DEN 1 OKTOBER  
SITES medarbetare, koreografer, dansare och konstnärer längtar efter att få 
komma in i de nya lokalerna i Telestaden i Farsta som är specialbyggda för 
konstnärlig verksamhet. Det byggs för fullt! 
 
- Många års arbete har äntligen resulterat i att scenkonsten, genom SITE, 
får en stor, flexibel black box, 260 kvm, 6 meter i tak, dansgolv med 
golvvärme och utrustad för installationer av ljus och ljud i tak, berättar 
Anne-Sofie Ericsson, verksamhetsledare på SITE. - Vi får också 2 fina, 
ljusa studios om 130 kvm respektive 80 kvm, naturligtvis med dansgolv och 
golvvärme! Som tidigare kan vi erbjuda kontor att hyra samt en stark 
gemenskap och nätverk när vi nu etablerar oss tillsammans med Konstnärernas 
kollektivverkstad (KKV) i Farsta.  
  
Visionen med produktionshuset Konstverket bottnar i ett långsiktigt behov 
av resurser och infrastruktur för produktion av konst som en förutsättning 
för ett dynamiskt kulturliv lokalt, nationellt och internationellt. SITE 
och KKV ska i samverkan med Konstverket skapa ett interdisciplinärt 
konstnärernas hus för konstnärlig produktion, konstnärliga processer, 
utveckling och nätverk. En invigning för inbjudna gäster sker redan den 31 
augusti. SITE, KKV och Konstverket kommer att bjuda in till ett stort öppet 
hus för alla senare i höst eller tidigt 2019 när inflyttningen är klar. 
  
Vill du veta mer om SITES studios och kontor? Besök gärna vår hemsida eller 
kontakta oss för mer info.  
  
  

http://sitesweden.se/hyr-site-studio-3/
http://sitesweden.se/site/kontakt/


 
Tilman O’Donnell, Emma Tolander, Fanni Ijäs, Nicole Neidert och Anna Öberg 

  
NYA SITE STIPENDIATER UTSEDDA 
SITE utser varje år 4-6 koreografer/regissörer som får stipendieresurser på 
SITE. September 2018 – augusti 2019 har Tilman O’Donnell, Emma Tolander, 
Fanni Ijäs, Nicole Neidert och Anna Öberg en stipendieplats på SITE. Klicka 
på namnen och läs mer om dem!  

Under 1 års tid har stipendiaterna möjlighet att vässa sina konstnärskap 
genom kontinuerlig coachning och fri residenstid i black box eller studios. 
De deltar i kompetensutveckling, frukostmöten och har fri tillgång till 
kontorsplats och mötesrum. En gång per halvår organiserar SITE en workshop 
där stipendiaterna presenterar och delar sitt konstnärliga arbete med 
övriga stipendiater och eventuellt en publik. 

-SITE stipendium gör att jag kan fokusera på mitt konstnärliga skapande 
genom att erbjuda en konkret plats att utöva min konst, säger SITE 
stipendiaten Fanni Iljäs. - Att ha tillgång till en studio och en black box 
gör att jag kan testa mina idéer och starta processen att skapa ett nytt 
verk. Att ha en kontorsplats att gå till är också till stor hjälp. Det 
hjälper mig också att komma i kontakt med andra konstnärer för att utbyta 
idéer och prata om dans. 

  

 
Patricia Vazguez Iruretagoyena och Frida Tiger 

PRODUCENTATELJÉN  
SITE startade Producentateljén 2016 då behovet av gemensamma arbetsplatser 
för producenter var skriande. SITE erbjuder genom Producentateljén 
kostnadsfri kontorsplats i en professionell miljö med kollegor, 
handledning, kompetensutveckling och nätverk. Producentateljén blir en 
resurs för producenter för produktion av dans och övrig scenkonst. 
 
2018-2019 har producenterna Patricia Vazguez Iruretagoyena och Frida Tiger 
en plats på SITE. Klicka på namnen för att läsa mer om dem! 

http://sitesweden.se/residence/tilman-odonnell/
http://sitesweden.se/residence/emma-tolander/
http://sitesweden.se/residence/fanni-ijas/
http://sitesweden.se/residence/nicole-neidert/
http://sitesweden.se/residence/anna-oberg-2/
http://sitesweden.se/site/vi-pa-site/patricia-vazquez-iruretagoyena/
http://sitesweden.se/site/vi-pa-site/frida-tiger/


  
  

 
SITE ligger i Farsta, Telestaden, foto Binge Eliasson 

SITEs verksamhet och dess enskilda projekt stöds av Statens Kulturråd, 
Kulturförvaltningen i Stockholm, Stockholms läns landsting, Nordisk 
Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, Danish Arts Foundation och Arts 
Promotion Centre Finland. 
  

 
  
Väl mött! 
SITE Sweden - ett produktionshus för scenkonst 
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                                                        Vill du inte ha nyhetsbrev från SITE - klicka här. 
  

http://www.sitesweden.se/
mailto:info@sitesweden.se
http://sitesweden.se/


 

 

 

 


