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SITE Sweden - huset där det händer!

Pia Pohjakallio på SITE/Specifik - en pilotfestival på SITE 27-28 nov 2015, foto Monica Sihlén.

OPEN CALL:SÖK STIPENDIUM TILL SITE
Varje år utser SITE ett antal stipendiater som under ett års tid har
möjlighet att vässa sitt konstnärskap. SITE erbjuder stöd för utveckling av
både den konstnärliga verksamheten och hur du som konstnär skall organisera
din verksamhet. Hos oss på SITE får du tillgång till coachning,
skrivbordsplats, mötesrum, en veckas studiotid, nätverk och en bas att
verka från. En obligatorisk kurs i möjligheterna att utveckla din
verksamhet, s.k. OPM – Organisk process metod, anordnas under året och
omfattar tre heldagar, vilka du måste kunna avsätta. SITE Artist in
Residens prioriterar konstnärer som har dokumenterat behov av både
coachning och en fysisk arbetsplats. För SITE-stipendiater och de
konstnärer som repeterar i SITE Studio samt för dem som hyr kontorsplats på
SITE är SITE både ett Kraftverk och den självklara Mötesplatsen.
Ansökan om stipendium, en A4 sida om dig själv och din verksamhet samt dina
planer för det kommande året, mejlas till anne-sofie@sitesweden.se senast
den 8 februari. Stipendiet löper från 1 mars 2016 till 28 feb 2017.
Välkommen med din ansökan!
Anne-Sofie Ericsson, verksamhetsledare SITE Sweden

Anna Öberg arbetar i residens i Mora genom Anoda Dans våren 2016

ANNA ÖBERG I ANODA DANS-RESIDENS
Anoda Dans erbjuder dansaren, koreografen och pedagogen Anna Öberg ett
residens i Mora under våren 2016. Anna kommer att arbeta med två olika
projekt: solot A RHYTHMICAL RETREAT i samarbete med musikern Anders Löfberg
samt ett större projekt tillsammans med dansarna Bert Persson, Lotta
Johansson, Ami Dregelid, Håkon Dregelid och musikern Ellika Frisell. Anna
Öbergs konstnärliga och pedagogiska arbete tar avstamp i den svenska
folkdansen. Hon har sedan sin grundutbildning vid Dans och Cirkushögskolan
2006 jobbat inom fältet för dans, teater och performance och rönt stor
uppmärksamhet för sitt nyskapande förhållningssätt, både inom och utanför
genren. Anna är en ofta anlitad pedagog inom koreografi och folkdans, bl.a.
vid Dans och Cirkushögskolan i Stockholm, där hon även i våras avslutade
sin masterutbildning i koreografi.
Anoda Dans är ett samarbete mellan Landstinget Dalarna – Scen Dans Konst
och SITE. Projektet har stöd från Kulturrådet. Via professionella residens,
turnéverksamhet samt regionala och internationella nätverk, arbetar Anoda
Dans för en varaktig infrastruktur för att uppleva, förmedla och arbeta med
dans i länet. Läs mer om Anoda Dans här.
För mer info, kontakta projektledare Emmy Astbury på SITE.

Oskar Frisk och Anna Ehnberg i Radio Amore, foto Elias Bergkvist

TOVE SKEIDSVOLL SPRIDER RADIO AMORE
SITE-stipendiaten Tove Skeidsvoll åker upp till Skellefteå för att repetera
det sista med barnproduktionen Radio Amore med Nomodaco. Den 21-23 januari
spelas Radio Amore på Hallen i Skellefteå. Radio Amore är en föreställning
om kärlek i formen av ett radioprogram som turnerar runt om i Sverige för
att sända live från olika orter. Ett utdrag av Radio Amore kommer även att
visas på Danscentrums Dansmässa den 29 januari. Medverkande är Anna
Ehnberg, Johannes Burström och Oskar Frisk, koreografer är Tove Skeidsvoll
och Carolina Bäckman och föreställningen är en samproduktion med
NorrlandsOperan. Tove kommer även att medverka med Peripheral Project den
14 feb inom Gerilla Design Week som sker parallellt med Stockholm Design
Week samt samarbeta med Kulturverket och filmregissören Victor Lindgren i
en ny kortfilm som spelas in i mitten av februari.

PIA POHJAKALLIO PLANERAR FÖR MER FLAMENCO VÅREN 2016
Just nu är SITE-stipendiaten Pia Pohjakallio i Madrid och planerar inför
vårens föreställningar och kurser samt ett nytt projekt med bas i
elektroakustisk musik och den flamencodansande kroppen. När hon kommer hem
är det dags för en ny säsong av Stockholms tablao, flamencoscen,
FlamencoFredag@Odenplan! 3:e säsongen bjuder på fem kvällar fyllda med
flamenco under våren - med såväl inhemska som internationella gästspel.
Mer info här.

Från föreställningen Ready Ready, foto Håkan Larsson

MARI CARRASCO ÄR KOREOGRAF PÅ PLATS PÅ DANSENS HUS
SITE-stipendiaten Mari Carrasco är "Koreograf på plats" på Dansens Hus i
Stockholm våren 2016. Mari repeterar just nu helaftonsverket Ready Ready
som har premiär på Dansens Hus den 25 januari 2016. Ready Ready handlar om
att satsa allt med vetskapen om att det antingen kan bära eller brista.
Föreställningens huvudtema är en kärlekskamp som gestaltas av sex kvinnliga

dansare på scenen. "Koreograf på plats" är Dansens Hus satsning på svenska
koreografer.

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
Kontaktperson: Anne-Sofie Ericsson, +46 709-18 13 00

HÖG TID ATT BOKA STUDION PÅ SITE INFÖR VÅREN och HÖSTEN
SITE STUDIO på Telefonplan är fortfarande möjligt att boka under våren men
det är hög tid, perioderna försvinner snabbt! Även hösten 2016 börjar
fyllas på, så vänta inte för länge.
SITE Studio har ett fint dagsljus men kan också mörkläggas helt. Dansgolv
med vit eller svart dansmatta. Rummet är 264 kvm inklusive en gradäng för
ca 90 personer, takhöjd sex meter. I anslutning finns omklädningsrum och
duschar samt bastu. Hyr du studion har du givetvis också tillgång till vårt
kök och lunchrum på Plan 4!
SITE är beläget på Telefonplan 1 minut från tunnelbaneuppgången i svarta
huset framför Konstfack. Hör av dig till Tina Eriksson Fredriksson, +46 70
573 53 57,så finner vi svar och lösningar på dina frågor!
SITEs verksamhet och dess enskilda projekt stöds av Statens Kulturråd,
Kulturförvaltningen i Stockholm, Stockholms läns landsting, Barbro Osher
Foundation, Kulturkontakt NORD och EU Culture Program – Multi-annual
cooperation projects.

Väl mött!
SITE Sweden - ett produktionshus för scenkonst

SITE SWEDEN, LM Ericssons väg 26, 126 26 Hägersten, www.sitesweden.se

