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SITE Sweden - huset där det händer!
DAGS ATT SÖKA STIPENDIUM PÅ SITE!
Varje år utser SITE ett antal stipendiater som under ett års tid har
möjlighet att vässa sitt konstnärskap genom att få skrivbordsplats,
mötesrum, rådgivning, en veckas studiotid och inte minst genom de möten som
uppstår mellan konstnärer och medlemmar på SITE. Ansökan om stipendium (en
A4 sida om dig själv och din verksamhet och dina planer för det kommande
året)mejlas till info@sitesweden.se innan den 15 februari. Stipendiet löper
från 1 mars 2013 till 28 feb 2014.

KEDJA KLAIPEDA DANCE ENCOUNTER 2013
keðja är en nordisk-baltisk plattform och ett nätverksprojekt för samtida
dans som startade 2008 och som i höstas fick 6 miljoner kr i stöd från EU
fonden för att fortsätta sitt arbete 2012-2015.
keðjas nästa nordisk-baltiska dansmöte äger rum 13-16 juni i Klaipeda,
Litauens tredje största stad som är en hamnstad med en spännande och
mångfacetterad historia. Tema för dansmötet i Klaipeda är den nationella
konstnärliga identitet inom dansen. Finns den? Hur upptäcker vi den, hur
vårdar vi den och hur kommunicerar vi den? På programmet står seminarier,
workshops, tankesmedjor, skrivarverkstad, sightseeing, mingel och
föreställningar. Koreografer och kompanier som är intresserade av att
medverka med ett verk (platsspecifikt, turnébart, 20-40 min långt)kan läsa
mer på SITEs hemsida där det finns en anmälningsblankett eller höra av sig
till keðjas team i Klaipeda för mer information: zuviesakis.lt@gmail.com
Vi andra får vänta tills det är dags att anmäla sig! Mer information kommer
inom kort. Läs mer

ALLT KLART FÖR KEDJAS MENTORPROGRAM FÖR UNGA DANSPRODUCENTER
Mentorer och adepter är utsedda och nu drar keðjas mentorprogram igång!
Tolv yngre producenter som är verksamma inom samtida dans och koreografer
som också arbetar som producenter 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. Inom keðja är det SITE har som

huvudansvar för att utveckla och organisera mentorprogrammet i nära
samarbete med Kultur i Väst samt SL Independent Theatres of Island och
Dansehallerne i Köpenhamn. Vilka är de som medverkar? Läs mer

SITE-STIPENDIATEN BJÖRN SÄFSTEN PÅ TURNÉ
Björn Säfsten arbetar just nu på att repetera in en ny dansare i
föreställningen Display inför turné med Dansnät Sverige. Display hade
premiär på NorrlandsOperan 2011 - men har tidigare repeterats och visats på
SITE. Display visas 26 feb i Linköping, 1 mars i Halmstad, 5 mars i
Karlskrona och 8 mar i Malmö. Läs mer
Björn gör också ett nytt verk för Skånes Dansteater i vår med premiär i
april.

QUARTO HAR PREMIÄR MED BEAUTY of ACCIDENT
SITE-stipendiaten Anna Mesquita driver tillsammans med Leandro Zappala
gruppen QUARTO. De genomför ett residens på INKONST i Malmö i januari som
avslutas med premiären av verket BEAUTY of ACCIDENT den 31 januari. Läs mer
BEAUTY of ACCIDENT är en stark fysisk och visuell upplevelse där
filosofiska frågor om maktrelationer och kropp visualiseras med hjälp av
ett oändligt långt rep. Det är den sista delen i en trilogi av den
brasiliansk-svenska duon. Forskningen inleddes i januari 2012 i Brasilien
och fortsatte under ett konstnärligt residens på SITE i Stockholm.
Den 15 och 16 mars framförs BEAUTY of ACCIDENT på MDT i Stockholm. Läs mer
Läs mer om QUARTO Video Mer video

MAXIMUM SPACES STARTAR
SITE-stipendiaten Sara Gebran lanserar inom kort ett nytt projekt; Maximum
Spaces. Det är ett digitalt bokningssystem som erbjuder professionella
konstnärer inom scenkonst och bildkonst lediga och tillgängliga lokaler i
Stockholms stad för repetitioner och föreställningar – mot ingen eller låg
avgift. Det är en plattform för förhandling och samarbete mellan
konstnärerna och institutionerna, scenerna och konstskolorna i syfte att
dela med av lokaler som står tomma. Det är en icke-vinstdrivande
organisation som är initierad och drivs av konstnärer. Ett medlemskap krävs
för att gå med i organisationen.
Läs mer på Facebook

KINDA OPEN SITE
Mellan 17 november – 9 december 2012 bjöd fyra av de residerande
konstnärerna på SITE; Sara Gebran, Tova Gerge, Urika Larsen, Anna Mesquita
(QUARTO) och deras samarbetspartners in till fem kvällar av dialog mellan
scenkonst, litteratur, filosofi och kulturpolitik genom föreläsningar,
workshop, diskussioner, work in progress, performance, samtal och
videovisning. Drygt 100 personer kom för att ta del av och delta i de olika
presentationerna/framförandena som uppvisade ett mycket brett spektra av
konstnärskap.

LEDIGT PÅ TRANSIT
Transit Kulturinkubator med lokaler bredvid SITE på Telefonplan har lediga
platser att söka. Ansökan är löpande, mer information på Transits hemsida.

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. SITE Projektrum stöds av Stockholm Kulturförvaltning och
Barbro Osher Foundation. Läs mer
Kontaktperson: Emmy Astbury: emmy@sitesweden.se Tele:0738015314

SITE PÅMINNER OM:
…. att det fortfarande finns lediga tider i SITE Studio på Telefonplan
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.
Kontaktperson: Anne-Sofie Ericsson, verksamhetschef för SITE, annesofie@sitesweden.se

Väl mött!
SITE Sweden
Stockholms nya produktionshus för scenkonst
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