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SITE Sweden - huset där det händer!
KINDA OPEN SITE – WEEKENDS OF DIALOGUE
I helgen startade Kinda Open SITE där fyra av de residerande
konstnärerna på SITE, Sara Gebran, Tova Gerge, Urika Larsen, Anna
Mesquita (QUARTO) och deras samarbetspartners bjuder in till
intensiva helger av dialog mellan scenkonst, litteratur, filosofi
och kulturpolitik på SITE STUDIO, LM Ericssons Väg 26, Telefonplan.
Kom en timme eller en hel dag: det blir föreläsningar,
föreställningar, tillfällen att möta nya människor, te/vin och
mycket mycket mer - Gratis inträde!
Hela programmet finns och uppdateras på www.sitesweden.se under
fliken NEWS och på Facebook.

17 Nov
19.00 Anisa Abas ”Den arabiska våren” (presentation)
20.00 Robin N Spegel ”Lesbisk makt 2014” (theatre/text)
24 Nov
15.00 Tove Salmgren ”Handshow Workshop” (workshop)
19.00 Jacquelyn Davis ”VALEVEIL” (lecture)
1 Dec
17.00 Movement in Exile "Next Move" (dance/discussion)
8 Dec
13.00 Dockhaveri "Collective Agency" (text workshop)
19.00 Quarto "Beauty of Accident" (lecture/conversation)
9 Dec
Sara Gebran & Maria Stiernborg "Waxing Immolation"

STORT INTRESSE FÖR SAMTAL OM KULTURSTRUKTURER
Hur ser strukturerna i kultursektorn ut och varför gör de det? Hur
hänger kulturpolitiken ihop med kulturekonomin? Det var några av de
frågor som David Karlsson tog upp i sitt anförande i SITE Studio
den 25 oktober. Över 100 kulturarbetare kom för att delta i

genomgången och diskussionen om kultursveriges strukturer och många
fortsatte efteråt med mera prat (och mat). Arrangemanget var ett
samarbete mellan SITE, Transit Kulturinkubator, Konstfack Alumni och
Starthus@KMH.

SEBASTIAN LINGSERIUS FÅR STIPENDIUM
SITE-stipendiaten Sebastian Lingserius har tilldelas
konstnärsnämndens internationella koreografstipendium à 75 000 kr.
Tanken med stipendiet är att erbjuda goda förutsättningar
för koreografer att utveckla sin konstnärliga praktik utomlands
under en längre period och fördjupa sitt internationella arbete.

PÅMINNELSE OM TRÄFF I NÄTVERKET FÖR DANSPRODUCENTER
Du som arbetar som dansproducent eller är koreograf med
produktionsansvar - glöm inte att anmäla dig till det nystartade
nätverket för dansproducenter som träffas första gången den 11
december i Helsingfors! Det är dagen innan Ice Hot i Helsingfors.
Ice Hot är en plattform för försäljning av samtida dans och just
därför passar det bra med en producentträff med fokus på försäljning
i samband med den. Nätverket skapas i samarbete mellan SITE
Projectroom (SE), Projectcenter, Dansehallerne (DK) och Association
of Independent Teatrar (IS) och stöds av Kulturkontakt Nord och den
danska Scenekunstudvalget.
Anmäl dig på e-post emmy@sitesweden.se
Det är kostnadsfritt att delta - men resa och boende betalar du
själv.

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
Kontakta Emmy Astbury: emmy@sitesweden.se Tele:0738015314
SITE Projektrum stöds av Stockholm Kulturförvaltning.

Väl mött!
SITE Sweden
Stockholms nya produktionshus för scenkonst
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