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SITE Sweden - huset där det händer!

SITE FLYTTAR TILL KONSTHUSET I FARSTA
Äntligen är hyreskontraktet i hamn och underskrivet! Nu är det klart att
SITE och Konstnärernas Kollektivverkstad flyttar in i Konsthuset i den nya
stadsdelen Telestaden i Farsta, efter ett beslut i Stockholms stads olika
nämnder under april 2017. KKV och SITE skrev under hyresavtalet med
kommunen den 8 maj. Konsthuset blir en unik produktionsplats för all slags
konst och en plattform för konstnärlig utveckling. 3700 kvadratmeter fylls
med ateljéer, verkstäder och dansstudios. KKV´s och SITEs gemensamma vision
för Konsthuset är att skapa en unik, tvärdisciplinär plattform och ett
produktionshus för högkvalitativ bildkonst, scenkonst, formgivning, film
och musik i samverkan mellan professionellt verksamma konstnärer.
Inflyttning sker i februari 2018.
Läs mer

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ALLA NYA OCH GAMLA STIPENDIATER 2017/2018!
Varje år utser SITE ett antal stipendiater som under ett års tid får

skrivbordsplats i en kreativ miljö i produktionshuset SITE på Telefonplan
med tillgång till mötesrum, individuell rådgivning och studiotid i SITE
Studio. Under stipendietiden genomförs kompetensutveckling genom kursen OPM
- Organisk Processmetod, en affärsutvecklingsplan för kulturella och
konstnärliga verksamheter.
De nya SITE stipendiaterna för 2017/2018 är: Mariana Suikkanen Gomes,
Caroline Byström och Lisa Janbell. Följande stipendiater stannar kvar
ytterligare ett år: Allison Ahl, Anna Öberg, Sara Lindström, Pavle Heidler,
Robin Dingemans, Pia Pohjakallio och Mari Carrasco.
- Att en få en fast arbetsplats under ett år skapar möjlighet till mer
långsiktig arbetsform, säger Lisa Janbell, ny stipendiat.
- Jag ser fram emot att komma ur ensamheten i min lilla lägenhet och jobba
med bidragsansökningar, produktion och skapande tillsammans med andra
artister och producenter, säger Mariana Suikkanen Gomes, ny stipendiat.
På SITEs hemsida kan du läsa mer om stipendiaterna, om deras verksamhet och
förhoppningar inför året på SITE. Läs mer

NYA PRODUCENTER TILL PRODUCENTATELJÉN
2016 startade SITE Producentateljén - en plats för producenter att jobba
från och utveckla sig i ett professionellt sammanhang. Producentateljén
erbjuder kostnadsfritt kontorsplats i en professionell miljö med kollegor,
kunskap och nätverk under ett år på SITE på Telefonplan. Tidigare i vår
gick SITE ut med en Open Call och nu får de tidigare producenterna sällskap
av två nya. Välkomna Frida och Patricia!
Producenter i Producentateljén 2017/2018 är Frida Tiger, Patricia Vázquez
Iruretagoyena, Anna Holmlin Nilsson, Lina Dahlgren, Sara Bergsmark, Amanda
Norlander och Cyntia Botello.
På SITEs hemsida hittar du presentationer och kontaktuppgifter. Läs mer

NYA MENTORSKAP I NORDIC CIRCLE OF ARTISTIC MANAGEMENT
Nordic Circle är ett treårigt samarbetsprojekt som syftar till att utveckla
produktionsförhållandena för dans i de nordiska länderna. Projektet
genomför två mentorskapsprogram samt ett antal öppna workshops.
Efter en öppen utlysning är det nu klart vilka koreografer och
dansproducenter som under projektets andra år får tillgång till en mentor
och coach. De utvalda är Anna Cederberg (SE), Lina Dahlgren (SE), Jarkko

Partanen (FI), Sonya Lindfors (FI), Carlos Calvo (DK), Maiken Bruun (DK),
Steinunn Ketilsdóttir (IS) och Tone Martine Kittelsen (NO).
Mentorprogrammet har matchat upp alla mentees med en mentor från ett annat
land för att utbyta erfarenheter, nätverk och för att stärka
producentskapet i Norden. Mentorerna är: Kerstin Schroth (DE/FR), Pernille
Möller Taasinge (DK), Sunniva Steine (NO), Mellika Melouni Melani (SE),
Pirjetta Mulari (FI), Annika Ostwald (NO), Susanne Danig (DK) och Eva
Broberg (SE).

WORKSHOP MED NORDIC CIRCLE
Nordic Circles nästa workshop genomförs som del av CODA festivalen i Oslo
17-28 okt 2017. Titeln är "Future Audiences, how do I engage, develop and
communicate?” Nordic Circle bjuder in Stine Nilsen, ny konstnärlig ledare
för CODA festivalen att tala om publikutveckling med Ingrid Hadeland, Norsk
publikumsutvikling, Anne Ekenes, konstnärlig ledare för Panta Rei och
Hooman Sharifi, konstnärlig ledare för Carte Blanche.
NORDIC CIRCLE genomförs med stöd av Kulturkontakt Nord, Nordiska
Kulturfonden, Danish Arts Foundation, Finish Arts Promotion Centre och
Kulturrådet. Det är ett partnerskap mellan SITE Sweden,
Projectcentre, Dansehallerne(DK), Performing Arts Hub Norway, Arts
Management Helsinki och Dance Atelier Iceland. För mer information kontakta
projektledare Emmy Astbury, emmy@sitesweden.se

Workshopvecka med ensemblen i Som man sår på Granhedsgården.

MARI CARRASCO GÖR FÖRESTÄLLNING MED UNGA KLARA
SITE-stipendiaten Mari Carrasco kommer återigen att samarbeta med
regissören Gustav Deinoff för att sätta upp en ny föreställning på Unga
Klara. Senast hände detta 2014 då duon skapade publiksuccén och
kritikerhyllade dans- och teater föreställningen Girls will make you blush.
Premiär för det nya verket Som man sår blir det den 9 oktober på Unga
Klara. Läs mer

ROBIN DINGEMANS ÄR I RESIDENS I VÄNERSBORG
SITE-stipendiaten Robin Dingemans är nyss hemkommen från andra och sista
delen av sitt residens i Vänersborg, där han tillsammans med Peter Mills
fortsatte skapandet av nya föreställningen PETER, det relativt lilla
svenska trädet, med premiär på Weld i september.

Pia Pohjakallio- work in progress på Vitlycke Centre, med Kai Sundquist, foto Lovisa Baldal

HÖSTSÄSONGEN STARTAR TIDIGT FÖR PIA POHJAKALLIO
SITE stipendiaten Pia Pohjakallio kommer att vara väldigt busy i slutet
sommaren: 10-12 aug augusti medverkar Pia med traditionella flamencoprogram
på Skansen i Stockholm, den 17 aug med lyriskt rytmiska !RÅ¡ på
Malmöfestivalen i samband med firandet av Finlands 100 årsjubileum som
självständig stat. Den 26 aug uppträder hon på Oslo International
Flamencofestival och i september finns hon med på programmet på
Fringefestivalen i både Stockholm och Bergen. I slutet av september
arrangeras även ett större internationellt program på Musikaliska i
Stockholm som öppnar flamencoscenen FlamencoFredags höstsäsong: Flamenco
All Stars: Från Orienten till Andalusien!
Läs mer på piadelnorte.com och FlamencoFredag.se

Foto Damir Žižić

PAVLE HEIDLER TILL BELGIEN, ÖSTERRIKE och TYSKLAND I SOMMAR
I juni åker SITE-stipendiaten Pavle Heidler till Belgien för att börja
arbeta med New Measuring Rites. Produktionen är initierad av Manon Santkin
och förväntas ha premiär i Kunstcentrum BUDA i Kortrijk (BE) i februari
2018. Vecka 31 återvänder Pavle till ImPulsTanz Dance Festival för att leda
en workshop med titeln "Process of Materialization of Fiction". Innan dess
är han värd för den femte upplagan av IDOCDE Symposium, som bär titeln "why
compromise. mind the dance." I augusti är Pavle i Berlin och medverkar i
ccaps A Line_up på Tanz Im August Dance Festival. Den svenska turnén av A
Line_up startar i september på Dansens Hus, Stockholm.
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SITE HAR NY HEMSIDA
Går gärna in och titta på vår nya hemsida www.sitesweden.se. Där kan du
läsa mer om SITEs verksamhet projekt och stipendiater. Läs mer

DU GLÖMMER VÄL INTE ATT DU KAN BOKA STUDION PÅ SITE!
Kontakta oss gärna så ser vi vad vi har för tider att erbjuda. SITE STUDIO
på Telefonplan erbjuder utmärkta produktionsmöjligheter i ett öppet och
flexibelt rum. Studion 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 fina kök och lunchrum på Plan 4! Läs mer

BEHÖVER DU EN PLATS DÄR DU KAN ARBETA?
SITE KONTOR är anpassat för konstnärer, kompanier och konstnärliga företag.
Här huserar just nu närmare 30 verksamma aktörer som drar fördel av de
synergier som uppstår. Tillgång till ett välkomnande och snyggt
kök/lunchrum, bokningsbart mötesrum, nätverk, städning & sophantering, el,
värme och vatten ingår. SITE är beläget på Telefonplan, en minut från
tunnelbaneuppgången i det
svarta huset framför Konstfack. Läs mer

TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR VI PÅ SITE!

SITEs verksamhet och dess enskilda projekt stöds av Statens Kulturråd,
Kulturförvaltningen i Stockholm, Stockholms läns landsting, Nordisk
Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, Barbro Osher Pro Suecia Foundation,
Danish Arts Foundation och Arts Promotion Centre Finland.

Väl mött!
SITE Sweden - ett produktionshus för scenkonst
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