
 
 

 
SITE  NYHETSBREV DECEMBER 2012 
SITE Sweden - huset där det händer! 
 
 
ADEPTER UTSEDDA TILL KEDJAS MENTORPROGRAM 
Under Keðja - en plattform för samtida dans i Norden och Baltikum – startas 
i januari 2013 ett mentorprogram för dansproducenter. Tolv yngre 
producenter/koreografer får varsin mentor som blir deras handledare och 
bollplank under två års tid. Den som är antagen till programmet får hjälp 
med individuell rådgivning och coaching och medverkar tillsammans med sin 
mentor vid Keðjas dansmöten - Dance Encounters - i Klaipeda 2013 and 
Mariehamn 2014. SITE ansvarar för att organisera och projektleda programmet 
i nära samarbete med Kultur i Väst samt SL Independent Theatres of Island 
och Dansehallerne i Köpenhamn.  

Nu är alla adepter och mentorer utsedda: 
Linda Birkedal (NO)             Mentor: Christina Molander/Peo Sander (S) 
Anne-Linn Akselsen (NO)         Mentor: Satu Tujunen (FI) 
Emelie Bergbohm (SE)            Mentor: Rasmus Adrian (DK) 
Kajsa Sandström (SE)            Mentor: Helena Jonsdottir (IS) 
Riikka Thizt (FI)               Mentor: Triinu Aron (ES) 
Heli Meklin (FI)                Mentor: Kirre Arneberg (NO) 
Niels Berg & 
Christine Kyhl Andersen (DK)    Mentor: Karene Lyngholm (NO)      
Christine Borch (DK)            Mentor: Bogdan Szyber/Carina Reich (S) 
Asgerdur Gunnarsdottir (IS)     Mentor: Gunn Hernes  (NO) 
Alexander Roberts (IS)          Mentor: Jesper de Neergaard (DK) 
Justina  Brazaite  (Lit)        Mentor: Outi Järvinen (FI) 
Zane Gruntmane (Lett)           Mentor: Lene Bang (DK) 

 
 
NORDISK-BALTISK PRODUCENTRÄFF I HELSINGFORS 
Första mötet i det nystartade nätverket för producenter i Norden och 
Baltikum ägde rum i samband med ICE HOT festivalen i Helsingfors den 11 
december. 18 producenter från 6 länder medverkade i presentationer och 
informella samtal under en hel dag som fokuserade på branschtypiska fenomen 
som försäljning och pitchning. Producentnätverket har initierats av SITE 
Projektrum tillsammans med Projektcenter i Danmark (Dansens Hus) och 
Associated Independent Theatres i Island i syfte att underlätta samarbetet 
mellan de nordiska och baltiska länderna. 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.   
Deltagarna på träffen i Helsingfors planerar redan för kommande möten - det 
nästa blir i Dublin i samband med IETM i april 2013. Mer information 
kommer! 
 
 
SITE-STIPENDIATEN BJÖRN SÄFSTEN PÅ FESTIVAL PÅ KULTURHUSET  



27-30 december gästas Kulturhuset av tre av Sveriges mest intressanta 
koreografer! Missa inte den säregna publikfavoriten Display av Björn 
Säfsten 27 dec, hyllade Name of the next song skapat kring musik av BJ 
Nilsen av Örjan Andersson för Andersson Dance och rosade och alltid 
efterlängtade Rosa löften med makalösa Marianne Kjaersund på scen av Malin 
Hellkvist Sellén 30 dec som avslutar en Sverige- och Norgeturné på 
Kulturhuset! 
Mer info på www.kulturhuset.stockholm.se 
 

 
 
 
BEHÖVER DU EN STUDIO ELLER REPLOKAL I VÅR?  
SITE Studio på Telefonplan har fortfarande lediga tider under våren. 
SITE Studio erbjuder utmärkta produktionsmöjligheter i ett flexibelt rum 
med öppen planlösning. Studion har ett fint dagsljus, men kan också 
mörkläggas helt. 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. 
Läs mer på SITEs hemsida.   
Kontaktperson:  
Anne-Sofie Ericsson, verksamhetschef för SITE, anne-sofie@sitesweden.se 
 
 
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 
Kontakta Emmy Astbury: emmy@sitesweden.se Tele:0738015314 
SITE Projektrum stöds av Stockholm Kulturförvaltning. 
 

 
 
Väl mött! 
SITE Sweden  
Stockholms nya produktionshus för scenkonst 
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