SITE NYHETSBREV JUNI 2014
SITE Sweden - huset där det händer!
RESIDENS I SITE STUDIO I SOMMAR
I sommar upplåter SITE sin studio till två olika residens; ett som samlar
sex konstnärer från sex olika länder och ett som vänder sig till unga
dansare.

OPEN STUDIO | LON/STHLM RESIDENCY
SITE har bjudit in sex konstnärer från The Slade School of Fine Art i
London till ett tio dagars residens i SITE studio; LON/STHLM Residency. De
deltagande konstnärerna kommer från Frankrike, Portugal, Nederländerna,
Storbritannien, Kina och Sverige och är verksamma inom film, fotografi,
installation och performance. LON/STHLM organiseras av den svenska
fotografen Anja Olofgörs.
Medverkande: Lea Collet(FR, Nuno Direitinho(PT), May Heek (NL), Helena
Hunter(UK, Anja Olofgörs(SE), Shen Xin (CN).
Den 3 juli kl 16.00-20.00 bjuder SITE och LON/STHLM Residency in till en
Open Studio på SITE. Konstnärerna i LON/STHLM visar hur de arbetar och hur
de har införlivat erfarenheten av att arbeta i Stockholm in i sitt arbete.
Hjärtligt välkommen till SITE Studio, LM Ericssons Väg 26, Telefonplan ett stenkast från tunnelbanan!
För mer information kontakta: Anja Olofgörs 0706402011

ILYOUNG I SITE STUDIO I JULI
ilYoung vänder sig till unga dansare som går sista året på en professionell
dansutbildning. Syftet är att låta unga dansstudenter medverka i en
dansproduktion som avslutas med en kort turné. Studenterna ges möjlighet
att arbeta med sin personliga och koreografiska utveckling i en konstnärlig
process samtidigt som de får uppleva det praktiska arbetet som dansare och
koreograf. I år medverkar tio studenter i ilYoung tillsammans med de
konstnärliga ledarna Lee Brummer och Israel Aloni. Man gästas av de
framstående koreograferna Ido Batash från Israel och Meagan
O'Shea från Kanada som ger morgonklasser och workshops. För detta ändamål

upplåter SITE sin studio på Telefonplan i Stockholm till ilYoung den 7-20
juli. Efter premiären i augusti visas föreställningen i Göteborg och
Stockholm. Övriga samarbetspartners är Region Halland, Vara Konserthus och
Balettakademien i Stockholm och Göteborg.
ilYoung är del av ilDance, ett danskompani från Göteborg som grundades 2011
av Israel Aloni och Lee Brummer och är ett internationellt kompani med
dansare och medarbetare från hela världen.

SITE-KICK DALARNA, ETT SAMARBETE MED LANDSTINGET I DALARNA
Matsesgården ligger vackert beläget vid sjön Grycken i Stigsbo, Stjärnsund,
Hedemora Kommun i Södra Dalarna. Det är en fantastisk plats för forskning,
skapande och kreativt arbete och här befinner sig just nu dansaren och
koreografen My Johansson på residens inom ramen för projektet SITE-KICK
Dalarna, ett samarbete mellan SITE, Landstinget Dalarna, Scen Dans Konst
och Korda Art Productions.

My Johansson, residens på Matsesgården, foto Emmy Astbury
My Johanssons projekt fREaK befinner sig i den inledande utforskningsfasen
och tar avstamp i påståendet “ My intention is not to freak you out, all I
need from you is simply to be human”, med efterforskningar kring påståenden
såsom “det här är inte en inbjudan”, ”konversationer med mitt huvud”, samt
”tysta celler i provokation”. fREaK blir ett performativt undersökande och
inbjudande förslag för publiken; vad, hur och varför livet är.
Föreställningen kommer även att leka med publiken, uppfattningen om vad en
publik är eller kan vara, och vem eller vilka som egentligen är åskådare.
Den 12 juni träffades representanter från SITE, Landstinget Dalarna, Scen
Dans Konst och Korda Art Productions på Matsesgården för att se delar av
fREaK och för att diskutera frågor som: Vad innebär det att arbeta i
Dalarna som konstnär? Är publiken och platsen viktiga? Hur möter man den

nutida dansen för första gången som publik? Läs mer om projektet här

ULRIKA LARSEN/ODISSI DANSPRODUKTION DANSAR I VATTEN
Från augusti arbetar SITE-stipendiaten Ulrika Larsen med förstudier med
Kulturbryggans Startstöd inför nästa del av In Your Eye: plattformen
Movement in exiles och Odissi Dansproduktions satsning på platsspecifika
dans/scenkonstverk i och runt Stockholm. Den första delen av In Your Eye &
Loop skapades i utställningen Fetish Modernity på Etnografiska museet i
våras. Den här gången är platsen för danshändelserna simhallar och premiär
beräknas till oktober /november 2014.
Och, den 17 augusti ger Odissi Dansproduktion barnföreställningen KLAFS på
Magasinet i Nyköping genom Barnkulturcentrum.

Från föreställningen Loop, foto Christer Folkesson

Ulrika arbetar i sommar och höst parallellt med Yaa devi Sweden, ett längre
internationellt projekt med professionella dansare i Sverige inom indisk
klassisk dans i ett samarbete med bland annat Devika Dance Theatre (UK) och
Stockholm Sangeet Conference.

HÖSTSÄSONGEN BÖRJAR MED DANSMÖTE I MARIEHAMN 6-9 AUG
Koreografer, dansare och producenter från en rad olika länder samlas 6-9
augusti på keðjaMariehamn2014 Dance Encounter i Mariehamn för att prata om
dansens framtid i Norden och de baltiska länderna. På programmet står
seminarier, samtal, nätverkande och föreställningar. Avsikten är att hitta
svar på frågor om hur ett turnénätverk skapas, vilken nyttan är med
konstnärsresidens, var danskonsten står i den offentliga diskussionen,
vilken finansiering som är hållbar, hur samspelet mellan dans och publik
kan utvecklas och andra viktiga frågor för dansens utveckling i Norden och

de baltiska länderna. Läs mer

SITE HAR VARIT PÅ OCH SKA TILL...
- SITE genomförde en kurs i internationalisering för 15 konstnärer och
producenter tillsammans med Kulturkraft Stockholm och med Åsa Edgren från
Loco World som kursledare under två dagar i maj.
- SITE har varit ansvarig för att utveckla och genomföra keðjas
mentorprogram för unga dansproducenter, keđja Mentoring Scheme; tolv yngre
producenter verksamma inom samtida dans (och koreografer som också arbetar
som producenter) har fått varsin mentor som har varit deras handledare och
bollplank under två års tid. Om detta berättade Anne-Sofie Ericsson,
verksamhetsledare på SITE, på konferensen "Internationell kulturutbyte
Myndigheter och Möjliggörare" den 15 maj som arrangerades med Kulturkraft
Stockholm, Stockholms Landsting och TYP Kulturkapital.
- Den 13e juni genomförde SITE tillsammans med SmartSE ett seminarium om
prissättning (för produktioner, turnéer osv) inom ramen för Kulturkraft
Stockholm som lockade 24 deltagare.
- Den 20 juni presenterar Anne-Sofie Ericsson SITE och dess verksamhet på
The Nordic Caravan / NPAD14 (Nordic Performing Art Days 14) i Köpenhamn
under temat Nordic Networks and Projects. Läs mer

SITEs verksamhet och dess enskilda projekt stöds av Kulturförvaltningen i
Stockholm, Stockholms läns landsting, Statens Kulturråd, Nordisk kulturfond
och EU Culture Program – Multi-annual cooperation projects. Med projektet
SITE KICK Dalarna har SITE inlett ett treårigt samarbete med Landstinget i
Dalarna.

Väl mött!
SITE Sweden - ett produktionshus för scenkonst

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

