SITE

NYHETSBREV

MAJ

2015

SITE Sweden - huset där det händer!

Communityprojektet Lyssna med dina ögon pågår i Borlänge i Anoda Dans regi, foto Paloma Madrid

ANODA DANS I BORLÄNGE
Lyssna med dina ögon är ett communitybaserat Anoda Dans-projekt i Borlänge.
Koreografen Paloma Madrid arbetar med en grupp kvinnor i åldrarna 20-65 år
som tillsammans talar sju olika språk samt det kroppsspråk som uttrycks
genom dansen. Arbetet handlar om att nå varandra genom att berätta
livshistorier med hjälp av rörelse och tal. Projektet pågår några dagar i
veckan under hela maj. Dansprojektet är ett samarbete med
samverkanscentralen Gemensamma krafter, Asken Kulturcentrum, föreningen
Tjärnkraft samt Borlänge Kommun. Anoda Dans är ett treårigt samarbete
mellan SITE och Landstinget Dalarna med stöd från Kulturrådet.
För mer information kontakta projektledare Louise Crnkovic-Friis, SITE.
Läs mer om Anoda Dans

Den norska sägnen om St. Sunniva utforskas av fyra konstnärer under ett residens i Mora

ANODA DANS I MORA
Anoda Dans är också i Mora med fyra konstnärer i residens under maj månad:
musiker Gro Marie Svidal (2014 års Norgemästare i Hardingfele), dansarna
Martin Myhr (etablerad folkdansare med Halling som specialitet), Torill
Steinjord (har arbetat i Dalarna med Örjan Andersson) samt Mette
Brantzeg(dansare, dramatiker, regissör samt tidigare teaterchef vid
SofTEater). Arbetet bygger på scenisk folkdans, där den norska sägnen om
St. Sunniva utforskas med tankar kring religion, kärlek och makt. Gruppen
har visning och workshop den 26 maj i Mora. Läs mer
Anoda Dans är ett treårigt samarbete mellan SITE och Landstinget Dalarna
med stöd från Kulturrådet. För mer information kontakta projektledare
Louise Crnkovic-Friis, SITE. Läs mer om Anoda Dans

SUSTAINAIBILITY THINK TANK FRÅN DANCE INFO FINLAND
En av det nordisk-baltiska dansnätverket keðjas många aktiviteter var att
genomföra en Think Tank om långsiktighet inom den samtida dansens
utveckling, både på en nationell och en nordisk bas. En rapport om denna

Think Tank är nu publicerad och ger en rad bra rekommendationer för hur vi
kan agera för en stark utveckling av dansen. Rapporten vänder sig till
flera nivåer av beslutsfattande - lokalt, nationellt och internationellt,
samt till hela dansbranschen och tar också upp de skillnader som finns i de
olika nordiska länderna.
-Vi lever i en kultur av engångsdansproduktioner där nya verk endast
framförs några enstaka gånger innan de försvinner. Det är ett slöseri med
resurser. Dansområdet behöver en helhetssyn för att hitta lösningar för en
bredare distribution och turnéproduktion, säger Sanna Rekola på Dance Info
Finland, som var en av deltagarna. Läs under länken och inspireras!
SITE var svensk partner i keðja och drev bland annat ett mentorprogram för
unga dansproducenter 2013-2014.
Läs här Tanka ned pdf

Fotografen och skribenten Johanna Mork har följt Tove Skeidsvoll i hennes arbete som del av ett fotoprojekt

TOVE SKEIDSVOLLS NYA PROJEKT
SITE-stipendiaten Tove Skeidsvoll arbetar med en rad nya projekt, bland
annat en filmidé tillsammans med kontakter hon fått genom SITE.
Förberedelser görs för Nomodacos barnproduktion DU ME, bland annat genom
research tillsammans med illustratören Malin Koort som gör scenografin för
produktionen, och för nästa års projekt Huskoreografer på Konstnärligt
Campus i Umeå. Fotografen och skribenten Johanna Mork har följt Tove i
studion på SITE som en del i sitt nya fotoprojekt. Dansfilmen Outside in
har under våren visats på Loikka dansfilmfestival i Helsingfors och Tove
har blivit inbjuden att representera filmen vid den europeiska
organisationen Aerowaves plattform i Luxemburg i september.

Dansworkshop med Clara Lee Lundberg i SITE Studio 23-24 maj

CLARA LEE LUNDBERG X 2
SITE-stipendiaten Clara Lee Lundberg arrangerar dansworkshopen If I can
dance to it, it´s my revolution i SITE Studio 23-24 maj. Det är
fortsättningen på den kombinerade studiegruppen/dansklassen Shake it to the
ground som dansaren och koreografen Clara Lee Lundberg har drivit sen
september 2014. If I can dance to it, it´s my revolution är en dansworkshop
med fokus på afrobrasiliansk och afrokubansk dans. Men det är också ett
tillfälle att diskutera och dela tankar om kropp, dans, rytm, autenticitet
och exotifiering ur ett postkolonialt perspektiv. De inbjudna danslärarna
Diasmanin Silva och Åsa Malmström är utbildade på Cuba och i Brasilien, och
har lång erfarenhet av att undervisa i sina respektive tekniker både i
Sverige och utomlands. Läs mer och anmäl dig här
Clara Lee presenterar också SITE SOCIAL CLUB after-work: Dj Papaya Mojada y
su Cumbia Terápia! den 4 juni, kl 17.30-21. I SITEs källare kommer Dj
Papaya Mojada att spela den bästa cumbian från olika genrer: uppkäftig och
snuskig cumbia villera från Buenos Aires förorter, romantisk cumbia från
Colombia, och såklart Kumbia Queers! Cumbia som terapi helt enkelt!
Som Colombias cumbia-drottning Totó La Momposina säger: Cumbia är kärlek!

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.

Väl mött!
SITE Sweden - ett produktionshus för scenkonst
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