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NORDIC RESIDENCY MED WE INSIST OCH TOGETHER ALONE 
Under juni välkomnar SITE två konstnärsgrupper på residens: We Insist från 
Norge med koreografen Mia Habib och ljuddesignern Jassem Hindi, samt 
Together Alone med Stockholmsbaserade pavleheidler, Samuel Draper och Mira 
Mutka i sällskap med Matilda Lidberg, Ilse Ghekiere, Skye Reynolds och 
Deirdre Morris. Under vistelsen kommer grupperna att arbeta med aktiviteter 
som genererar konstnärligt innehåll och utveckling av arbetsmetoder med 
publikdelaktighet. Håll utkik efter inbjudningar på vår Facebooksida!  
  
We Insist kommer till SITE Nordic Residency med sitt pågående projekt THE 
STRANGER WITHIN som undersöker samtidsaktuella frågor kopplade till 
främlingskap. We Insist jobbar konceptuellt, poetiskt, performativt och 
politiskt utifrån förutsättningen att projektet förflyttas mellan olika 
platser. Genom konstnärliga uttryck, samtal och delaktighet samlar THE 
STRANGER WITHIN material och bjuder in till möten med människor som inte 
har invanda ingångar till scenkonst. 
 
Together Alone samlar danskonstnärer för samtal och visningar av sina 
pågående processer utan att rikta det konstnärliga arbetet mot en 
föreställning eller ett annat förutbestämt format. Kollektivet har tidigare 
bjudit in till Dance Concerts på SITE vid Telefonplan och öppnar denna gång 
dörren till THE SUPERGIANT STAR PRACTICE WITH DANCE.  
 
Under hösten kommer We Insist och Together Alone tillbaka till Nordic 
Residency, tillsammans med det finska kollektivet WAUHAUS. 
  
Nordic Residency är ett nytt projekt initierat av SITE med stöd av Nordisk 
Kulturkontakt och Stockholms stad för att lägga grunden till ett 
residenscenter i våra nya lokaler i Farsta. Residensets inriktning är på 
konstnärligt arbete som ifrågasätter maktstrukturer, provar nya sätt att 
möta publiken och bjuder in till dialog under sin process. 
 

https://www.facebook.com/attogetheralone/
https://www.facebook.com/sitesweden/
https://www.miahabib.com/?portfolio=we-insist-the-stranger-within
https://www.miahabib.com/?portfolio=we-insist-the-stranger-within
https://www.miahabib.com/?portfolio=we-insist-the-stranger-within
https://www.wauhaus.fi/


 
 
VI PÅMINNER OM PROJEKTRUM 
Har du ett scenkonstprojekt som du vill ha hjälp och rådgivning med? Då är 
Projektrum något för dig! 
 
SITE Projektrum är en kostnadsfri rådgivningstjänst som vänder sig till 
verksamma konstnärer och producenter inom scenkonst. Vi erbjuder samtal och 
handledning kring bidragsansökningar, budget, avtal, rapportering, 
planering, produktion, marknadsföring, turnéläggning och nätverkande i ett 
helhetsperspektiv. 

 
Du är välkommen att boka en tid med oss oavsett om du är ny på fältet eller 
mer erfaren och vill se på din verksamhet med nya ögon. 

För att boka en tid med SITE projektrum mejla info@sitesweden.se 
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MARI GÖR NYTT VERK FÖR NORRDANS 
SITE-stipendiaten Mari Carrasco skapar ett nytt verk för tre dansare för 
Norrdans; SVART INVÄRTES. Musiken är nykomponerad av Mikael Karlsson och 
det är Maris och Mikaels tredje samarbete ihop. Denna gång skapar de ett 
häxigt, rytmisk och storslaget stycke musik som kommer att spelas in av 
Nordiska Kammarorkestern i sommar. SVART INVÄRTES ingår i ett 
trippelprogram med ytterligare två koreografiska verk av José Agudo och 
Peter Svenzon där varje koreograf gör sin tolkning av 1800-talsförfattaren 
Alfhild Agrells starka och tragiska berättelser ur ”En Lappbok”. Mari 
börjar repetera med dansarna i augusti och premiären äger rum den 18 okt 
2018 på Härnösand Teater.  

 

mailto:info@sitesweden.se
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ANNA ÖBERG KOREOGRAFERAR FÖR SCENKONST SÖRMLAND 
I maj och juni påbörjar SITE-stipendiaten Anna Öberg arbetet med att 
koreografera två nya verk på uppdrag av Scenkonst Sörmland. Det ena ett 
verk för 13 dansare med premiär i oktober, det andra ett soloverk i 
samarbete med ljudkonstnären Jan Carleklev med premiär i september. Båda 
verken turnerar sedan fram till jul genom Scenkonst Sörmland. Läs mer här. 
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SARA LINDSTRÖMS DANSFILM NU PÅ SVT PLAY 
SITE-stipendiaten Sara Lindströms film NÄR JAG DANSAR SJÄLV, som utforskar 
vad dansen kan betyda för olika individer och vilka berättelser som träder 
fram genom den dansande kroppen finns nu på SVT Play att kika på när du 
vill här. Sara har gjort filmen i formen av individuella videoporträtt i 
möte med fem personer. Filmen spelades in på SITE i november 2017 och hade 
premiär på SVT 21 maj 2018. 
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PAVLEHEIDLER TILL BERLIN OCH WIEN 
Efter Nordic Residency på SITE med Together Alone åker SITE-stipendiaten 
pavleheidler till Berlin för att hålla en workshop med titeln "The 
Materialization of Fiction Processing Process" på LAVA, arrangerat av 
AGORA, Center for Contemporary Practices. I juli sällar sig pavleheidler 
till teamet som organiserar det 6: e IDOCDE - International Documentation 

https://scenkonstsormland.se/dans/tre-koreografer/
https://www.svtplay.se/video/18086415/nar-jag-dansar-sjalv
https://lavamove.weebly.com/week-3--0207-0807.html


Of Contemporary Dance Education- med symposiet "You Are Here!" Till 
skillnad från de tidigare kommer årets symposium att vara helt 
improviserad. Läs mer här. 
 
 
VILL DU HA VÅRT NYHETSBREV? 
25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Syftet 
med den nya lagen är att stärka skyddet av den personliga integriteten, 
vilket innebär striktare krav på hur företag i EU får behandla 
personuppgifter. Vi vill gärna fortsätta att hålla kontakt med dig om vår 
verksamhet. Den personuppgift det rör sig om i det fallet är din e-
postadress. Vi sparar den så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Vi 
lovar att hålla dina uppgifter säkra. Du kan när som helst avbryta 
prenumerationen och du kan när som helst be oss radera dina uppgifter. Om 
du avregistrerar dig raderas dina uppgifter. 
 
Om du vill fortsätta att ta emot nyhetsbrev och inbjudningar från SITE 
behöver du inte göra någonting. Du kommer även i fortsättningen få ta del 
av våra nyhetsbrev. 
 
Vill du inte ta del av informationen från oss längre? Klicka HÄR så kan du 
fylla i ett mejl som skickas till SITE och därmed bli borttagen ur vårt 
register. 

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

 
  
Väl mött! 
SITE Sweden - ett produktionshus för scenkonst 
  
  

 

 
SITE SWEDEN │ Mårbackagatan 11, HUS O │ 123 43 Farsta │ www.sitesweden.se 

 
Ta bort min prenumeration. 

  
  
  
 

http://www.idocde.net/
mailto:info@sitesweden.se
http://www.sitesweden.se/
mailto:info@sitesweden.se
http://sitesweden.se/

