
 

 

 

SITE NYHETSBREV MAJ 2014 
SITE Sweden - huset där det händer! 

 

 
Redo för keðjaMariehamn?! Bilden är från keðjaKuopio 2009, foto keðja. 

VAD HÄNDER I MARIEHAMN 6-9 AUGUSTI? 

6-9 augusti är det dags för ett nytt keðja dansmöte – denna gång i 

Mariehamn! Det går inte längre att anmäla sig till keðjaMariehamn Dance 

Encounter, eftersom Mariehamn är en ganska liten stad och antalet hotellrum 

begränsat. Men dansmötets programmakare filar på programpunkterna in i det 

sista. Det kommer finnas allt från morgonklasser till nätverkande, 

seminarier, coaching och föreställningar (bland annat från produktionen 

STADEN av Nomodaco och SITE-stipendiaten Tove Skeidsvoll – se nedan). Gå 

gärna in på hemsidan och se vad som kommer att hända på årets keðja 

dansmöte i Mariehamn 6-9 augusti på www.kedja.net.  

 

 

COACHING I RODDBÅT I MARIEHAMN  

Under keðjaMariehamn Dance Encounter kommer man bland annat att titta på de 

teman och konstnärliga projekt som genomförts inom projektet keðja sedan 

2012. Under den här perioden har SITE varit ansvarig för att utveckla och 

genomföra keðjas mentorprogram för unga dansproducenter; 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. Läs mer om projektet här. Nu är det upp till 

bevis för de unga dansproducenterna! På dansmötet i Mariehamn kommer alla 

http://www.kedja.net/?page_id=2096.
http://sitesweden.se/?page_id=1044
http://www.kedja.net/?page_id=478


deltagare som har en fråga eller en undran angående dansproduktion att ha 

möjlighet att boka in någon av de tolv producenterna för privat coaching 

där producenten delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. En 

förhoppningsvis både lärorik och inspirerande coaching under 45 minuter på 

tu man hand i den vackra åländska hamnstaden. Coachingen har fått namnet 

”Mentouring” och sker under en vandring i hamnkvarteren i Mariehamn och 

avslutas med en tur i hamnen i en äkta åländsk roddbåt. 

 

SITE KICK DALARNA 

I juni genomförs ett första pilotresidens inom ramen för SITE KICK Dalarna. 

Koreografen heter My Johansson och har sina rötter i Dalarna. My är 

utbildad vid Laban School of Contemporary Dance i London. Hon har visat 

sitt solo Negotiating space på Sign Six i Bryssel och på Kultur i 

tiomilaskogen, en kulturfestival på gränsen mellan Dalarna och Värmland. 

Residenset kommer att äga rum i Hedemora och är ett samarbete med 

Matsesgården och Folkets Hus. Projektledare från SITE, Emmys Astbury, 

pendlar just nu mellan SITE på Telefonplan och Dalarna för att möta och 

samtala med representanter från olika kommuner i Dalarna för att hitta 

möjliga samarbeten. I juni, Gagnef och Mora! 

 

 
LOVE//HATE, foto Jostein Skeidsvoll 

            

TOVE SKEIDSVOLL, LOVE//HATE OCH OUTSIDE IN 

SITE-stipendiaten Tove Skeidsvoll var en av deltagarna i 2014 års Aerowaves 

Spring Forward i Umeå 24-27 april; dansfestivalen för unga dansare och 

koreografer som är ett initiativ av det europeiska dansnätverket Aerowaves 

och som under kulturhuvudstadsåret passade på att komma till Umeå. Läs 

intervju med Tove inför festivalen här. Danssolo LOVE//HATE, skapat och 

framfört av Tove och producerat av danskollektivet Nomodaco där Tove är 

medlem och Nomodacos produktion Embrace fanns med som de enda svenska 

akterna. Filmen Outside in, som Tove gjort tillsamman med fotografen Petrus 

Sjövik, visades också. Läs mer. Valda delar av festivalen livestreamades 

och hade över tusen tittare i hela Europa. Sändningen inleds med filmen 

Outside in och följs sedan av solot LOVE//HATE.  

I maj visas Outside in i en utställning med konstnärerna Kristoffer Axen & 

Jacob Juhl på Galerie Pi i Köpenhamn. Tove fortsätter också sitt 

förberedande arbete inför Nomodacos kulturhuvudstadsproduktion STADEN som 

har premiär i september och kommer att visas som en performativ 

installation både utomhus och inomhus på Konstnärligt Campus i Umeå. 

 

 

MIRKO GUIDO ÄR I HEIDELBERG 

http://www.vk.se/1179163/hemvandande-dans-inleder-festivalen?mobil
http://www.vk.se/1179163/hemvandande-dans-inleder-festivalen?mobil
http://www.vk.se/1179163/hemvandande-dans-inleder-festivalen?mobil
http://www.aerowaves-springforward.org/toveskeidsvollre.html
http://www.artstreamingtv.com/event.php?id=12
http://www.nomodaco.com/production/staden/


 
 

 

SITE-stipendiaten Mirko Guido och hans kompani Shifting Thoughts Company 

har haft residens på Dansens Hus under våren 2014. Nu har de dragit vidare 

till Choreographisches Centrum i Heidelberg för att arbeta med det nya 

verket, duetten Fluid Landscapes, under ett residens i maj månad.  Premiär 

blir det i Sverige i september. Mer info kommer! Läs mer om Mirko här.  

 
 

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. Läs mer   

Kontaktperson: Emmy Astbury: emmy@sitesweden.se Tele:073-8015314 

 

 

LEDIGA TIDER I SITE STUDIO 

SITE Studio erbjuder utmärkta produktionsmöjligheter i ett flexibelt rum 

med öppen planlösning. Studion har ett fint dagsljus, men kan också 

mörkläggas helt. Ljudanläggning ingår. 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. Gör som The Knife – hyr SITE Studio! 

Kontaktperson: Anne-Sofie Ericsson, verksamhetschef för SITE,  

anne-sofie@sitesweden.se 

 
 

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. 

 

 
 

Väl mött! 

SITE Sweden - ett produktionshus för scenkonst 
 
 

 
 

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

 

 

http://www.cc-hd.de/kuenstlerartists/
http://sitesweden.se/?page_id=2
mailto:emmy@sitesweden.se
https://www.youtube.com/watch?v=W10F0ezCTIQ
mailto:anne-sofie@sitesweden.se
http://www.sitesweden.se/

