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Från ilDance föreställning TWEE, foto Christer Lindblad 

ANODA DANS I SÄTER 
Det göteborgsbaserade kompaniet ilDance kommer till Säter i Dalarna i 
sommar som konstnärer i residens med ungdomskompaniet ilYoung. Under två 
veckor gästas Säter av talangfulla och inspirerande unga dansare från 
professionella dansutbildningar från hela landet. En föreställning skapas 
genom residens i Härnösand, Vilhelmina och slutligen i Säter tillsammans 
med koreograferna Lotem Regev, Israel Aloni och Lee Brummer. ilYoung 
avslutar sitt residens med att bjuda in till en offentlig visning i Säter 
den 5 augusti, kl 18:30, i Folkets Hus. Efter det fortsätter 
föreställningen på en kort turné till Göteborg, Stockholm och Härnösand.  
Residenset i Säter är ett samarbete mellan Säter kommun, Skonbo AB, Enheten 
Scen Dans Konst på Landstinget Dalarna, SITE och Anoda Dans med stöd av 
Kulturrådet.  
För mer information om Anoda Dans kontakta Louise Crnković-Friis 

ANODA DANS OCH KULTURRÅDET  
Anoda Dans är glada over att kunna meddela att Kulturrådet har valt att ge 
full stöd till projektets tredje år. Det blir ett spännande år fyllt med 
konstnärer i residens, nätverk, turné, arrangörsfokus samt metodutveckling, 
allt på ett lokalt, nationellt och internationellt plan. 
Anoda Dans är ett samarbete mellan Landstinget Dalarna – Scen Dans Konst 
och SITE med stöd från Kulturrådet. Anoda Dans jobbar för varaktig 
infrastruktur för att uppleva, förmedla och jobba med dans i länet. 
Läs mer om Anoda dans här 

http://www.ildance.se/ildance/Enter.html�
http://www.folkansater.se/�
mailto:louise@sitesweden.se�
http://www.ltdalarna.se/Kultur-och-bildning/Kulturverksamheter/Dans/SITE-kick-Dalarna/�


 
A song to... är bland annat inspirerad av bröderna Vigelands konst, foto Mia Habib 

SÖKES: DELTAGARE TILL WORKSHOP FÖR ALLA ÅLDRAR OCH ALLA KROPPAR  
Norska koreografen Mia Habib och SITE söker deltagare till en workshop som 
genomförs i SITE Studio 6-11 juli. Vi söker dig som är intresserad av 
konstnärliga uttryck och tycker det är spännande att uppleva hur ett stort 
koreografiskt verk arbetas fram i samarbete med upphovsmakaren. Tidigare 
erfarenhet av dans är inget krav! Det är kostnadsfritt att delta.  

Workshopen är kopplad till Mia Habibs helaftonsverk A song to… för 18 
dansare som har premiär på Dansens Hus i Oslo 19 september. Inspirationen 
till verket kommer från de båda norska konstnärsbröderna Gustav och Emanuel 
Vigeland som i sin konst gestaltade livets olika faser, erotiken och 
religionen. Mia Habib är också intresserad av att utforska den stora 
massans kraft när den manifesteras i t ex protestmarscher eller kollektiva 
uttryck för sorg. En annan inspirationskälla är den urbana rörelse- och 
träningsformen Parkour. Läs mer 
Mia Habib är utbildad i koreografi  på Konsthögskolan i Oslo och har 
tidigare arbetat med stora dansprojekt både i Norge och utomlands. Läs mer  

Hjärtligt välkommen att delta i Mia Habibs workshop mån 6 juli till lör 11 
juli kl 12-16  Du kan delta hela veckan eller välja dag/dagar när du vill 
vara med. Skicka din anmälan till info@sitesweden.se 

 
Is av plast läggs ut i SITE Studio, foto Tina Eriksson Fredriksson 

http://miahabib.com/?p=409�
http://miahabib.com/?p=409�
mailto:info@sitesweden.se�


FORSKNING PÅ KONSTGJORD IS I SITE STUDIO HELA JUNI  
Just nu är SITE Studio förvandlad till en konstgjord ishall när dansaren 
och konstskridskoåkaren Isabelle Ragnarsson bedriver praktiskt forskning på 
plastis. Frågan är om det går att korsa konsta k̊ning med modern och nutida 
dansteknik samt breakingens golvteknik fo r̈ att hitta ett nytt sätt att åka 
skridskor pa  ̊och ett unikt konstnärligt uttryck? Plastisens struktur 
skiljer sig från vanlig is i och med att den inte smälter och blir därmed 
trögare, hårdare och ger mer motstånd när man åker skridskor på den. 
Dansaren Isabelle Ragnarsson har en bakgrund inom konståkningen, där hon 
tävlat på elitnivå och jobbat professionellt inom olika isshower. Under 
2015 läser hon pedagogprogrammet med modern inriktning på Dans och 
Cirkushögskolan. Forskningsprojektet genomförs med stöd av Innovativ kultur 
och pågår i SITE Studio under hela juni. 

 

PIA POHJAKALLIO HAR STARTAT NY FLAMENCOSCEN 
SITE-stipendiaten Pia Pohjakallio driver sedan våren 2015 
FlamencoFredag@Odenplan, Stockholms nya flamencoscen, en tablao, 
tillsammans med Pygméteatern i Stockholm. FlamencoFredag@Odenplan har 
publicerat sitt program för hösten 2015 och presenterar nu en andra säsong 
med såväl internationella som inhemska flamencoartister. Läs mer  

 

 
YOGA OCH PILATES PÅ SPANSKA MED CLARA LEE LUNDBERG 
I juni och juli håller SITE-stipendiaten Clara Lee Lundberg en fem veckors 
sommarkurs: Yoga och Pilates på spanska. Fokus ligger på asanas 
(ställningar) från Hatha Yoga och Ashtanga Yoga, andningsteknik och 
pilates-övningar. Kursen hålls på måndagar och onsdagar kl 18-19:15, mellan 
den 22 juni – 22 juli. Det finns också möjlighet till drop-in klass. 
 Adressen är Wip:sthlm, Årsta Skolgränd i Årstaberg, Stockholm. Kontakta 
gärna Clara Lee för mer information!  

http://piadelnorte.com/flamencofredag/�
mailto:klaralee.lundberg@gmail.com�


 
Fluid Landscapes hade premiär den 19 september 2014 på Kulturhuset Spira i Jönköping, foto Jens Sethzman 

MIRKO GUIDO ÅKER PÅ FESTIVAL 
I sommar visar SITE-stipendiaten Mirko Guido sitt verk Fluid Landscapes på 
festivalerna zeitraumexit i Mannheim, Tyskland och på Cuore di ghiaccio i 
Bologna i Italien. Fluid landscapes  är en duett och framförs i Tyskland av 
dansarna  Katrine Johansen and Louise Dahl och i Italien av Katrina 
Johansen och Lisa Schåman. Framförandet i Mannheim äger rum den 3 och 4 
juli när den internationella festivalen för samtida dans i Mannheim; 
zeitraumexit, arrangerar "frisch eingetroffen" där de bjuder in konstnärer 
som är i början av sin yrkeskarriär eller som utforskar nya metoder för sin 
konst.  
Den 24 och 25 juli visas Fluid landscapes inom ramarna för festivalen Cuore 
di ghiaccio i Bologna. Sedan 2005 arrangerar Teatri di Vita varje sommar en 
festival under rubriken Cuore di...(Ett hjärta av...)som fokuserar på ett 
annat lands kulturella och konstnärliga identitet. I år är det dags för 
Skandinavien, och då heter festivalen Cuore di ghiaccio(Ett hjärta av is). 
Bologna blir en smältdegel av norsk, dansk, svensk och finsk kultur: 
teater, dans, konst, utställningar, litteratur och mat. Ett semestertips, 
kanske?  

 
Tove Skeidsvoll, foto Linus Andersson 

http://www.mirkoguido.com/308322/3660170/shifting-thoughts-works/fluid-landscapes�
http://www.zeitraumexit.de/�
http://www.teatridivita.it/cuoredighiaccio/�


TOVE SKEIDSVOLL SMIDER PLANER 
SITE-stipendiaten Tove Skeidsvoll förbereder just nu koreografi för en 
långfilm med planerad inspelningsperiod till hösten. Hon arbetar även 
vidare med The Peripheral Project som hon har ett residens för på Dansens 
Hus i Stockholm i september. 

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 
 
HYRA STUDIO ELLER KONTORSPLATS? 
Behöver du en plats där du kan arbeta - kontor eller studio? 
Just nu finns det ett större kontor och en arbetsplats i delat kontor 
lediga på SITE. Och det är hög tid att boka SITE studio inför hösten! För 
dig som är sent ute finns det fortfarande strötider kvar under våren. Hör 
av dig till Tina Eriksson Fredriksson, +46 70 573 53 57. 

 
 
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. 

 
 
Trevlig sommar! 
SITE Sweden - ett produktionshus för scenkonst 
 
 

 
 

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