
 

 

 

SITE  NYHETSBREV NOVEMBER 2013 
SITE Sweden - huset där det händer! 
 

 
SITE MEDVERKAR I FESTIVALEN DANS <3 STOCKHOLM 

SITE medverkar i festivalen Dans <3 Stockholm 4-8 december med en 

filmvisning med Virpi Pahkinen i SITE Studio lördagen den 7 december och 

med dansfilmen Outside in av Tove Skeidsvoll och Petrus Sjövik. Läs mer om 

festivalen på www.dansstockholm.se 

 

 

Foto Petrus Sjövik 

 

TOVE SKEIDSVOLLS FILM OUTSIDE IN VISAS UNDER DANS <3 STOCKHOLM 

SITE bidrar till festivalen Dans <3 Stockholm med dansfilmen Outside in av 

SITE-stipendaten Tove Skeidsvoll och fotografen Petrus Sjövik. Outside in 

spelades in i en konstgjord björkskog på NorrlandsOperan 2010. Filmen har 

sedan premiären på MADE-festivalen i Umeå 2011 visats runt om i världen, 

bland annat på Short Film Corner vid Cannes och Dance Camera West i Los 

Angeles där den valdes till Best Film samt vid DANCE@30FPS i Ohio där den 

vann både Judges Award och Audience Award. Outside in kommer att visas på 

en stor fasadskärm på Stureplan 4 dec kl 18, 5 dec kl 17, 6 dec kl 16, 7 

dec kl 15 och 8 dec kl 14. Se en trailer.  

Det är fullt upp för Tove som har jobbat som koreograf på Skuggteatern i 

Umeå (Hem Ljuva Ålidhem) under hösten. Tillsammans med danskompaniet 

Nomodaco fortsätter arbetet inför det nya verket Staden med premiär under 

Umeå Kulturhuvudstad 2014. Tove förbereder för att vara i residens med 

Nomodaco i Mariehamn och Vasa under våren där hon ska koreografera en grupp 

dansare från Finland och Sverige som en av delarna i verket. 

 

Foto José Figueroa 

http://www.dansstockholm.se/
http://outsideinfilm.se/trailer/
http://www.nomodaco.com/


 

VIRPI PAHKINEN VISAR FILM PÅ SITE UNDER DANS <3 STOCKHOLM  

Lördagen den 7 december kl 13-14 blir det filmvisning och prat med 

koreografen och dansaren Virpi Pahkinen i SITE studio, som en del av 

festivalen Dans <3 Stockholm. Virpi Pahkinen berättar om arbetet bakom och 

kontrasterna mellan att filma i studion och naturen med utgångspunkt från 

hennes senaste tre dansfilmsproduktioner Arbor, Sahara och The Great 

Surrender. Hur är det att arbeta med en spökkamera och röra sig genom 

naturens eget manuskript? Virpi Pahkinen är en av Nordens mest originella 

koreografer och dansare som hänfört publik och press världen över med sitt 

särpräglade och suggestiva rörelsespråk.  www.pahkinen.com 

 

WORKSHOP OM LEDARSKAP I KONSTNÄRLIGA VERKSAMHETER MED SUE KAY 2 & 3 DEC 

I samarbete med Transit, Konstfack Alumni och starthus@kmh arrangerar SITE 

en workshop i ledarskap som leds av den rutinerade Sue Kay från 

Storbritannien. Sue Kay har över 30 års yrkeserfarenhet inom kultursektorn. 

Hon har arbetat på scenkonstinstitutioner, bidrags- och 

utvecklingsorganisationer samt inom högre utbildningar och varit 

styrelseledamot i det Europeiska nätverket för kulturella administrativa 

utbildningscentrum. I denna workshop får deltagarna möjlighet att utforska 

sitt förhållningssätt till ledarrollen och bli medveten om hur detta 

påverkar arbetet i den konstnärliga verksamheten. Workshopen vänder sig 

till den som har några års erfarenhet av att arbeta som ledare (regissör, 

kommunikatör, koreograf, producent, projektledare av egna eller andras 

verk, arbetsledare eller chef) inom en institution eller i det fria konst- 

och kulturlivet. På ett efterföljande mingel den 2 december, kl 18:15, har 

alla som vill möjlighet att träffa Sue Kay. Dessutom presenteras OPM, 

Organisk Process Metod, en affärsutvecklingsplan för kulturella och 

konstnärliga verksamheter som SITE och Transit Kulturinkubator har tagit 

fram tillsammans med kompetenser från berörda områden. Läs mer.  

Osa till info@sitesweden.se om du vill komma! 

 

SITE-KICK DALARNA ÄR IGÅNG! 

Projektledare Emmy Astbury från SITE har besökt kommunerna Borlänge, 

Hedemora och Orsa och träffat kulturchefer, kultursekreterare och andra 

aktörer inom kulturområdet. SITE-KICK DALARNA är ett treårigt regionalt 

utvecklingsprojekt som syftar till att bygga upp en infrastruktur för 

professionell dans i Dalarna och göra den mer tillgänglig och förankrad i 

länet. Tanken är att ta fram en struktur för Artists in Residence där 

professionella dansare och koreografer får möjlighet att arbeta i Dalarna 

och att bygga upp ett nätverk av mötesplatser runt om i länet utifrån de 

tillfrågade kommunernas egna villkor och förutsättningar. SITE har 

kunskapen när det gäller att samla kunskap och resurser, bygga nätverk och 

skapa mötesplatser och ser här en möjlighet att utvidga sin 

stockholmsbaserade verksamhet. 

 
 
SITE HAR VARIT PÅ… 

Anne-Sofie Ericsson, verksamhetsledare på SITE, har deltagit i den stora 

europakonferensen – European Culture Forum 2013 - i Bryssel 4-6 november, 

där fokus låg på följande tema: Measuring the value of culture, Exploring 

new funding models for culture och Audience development - making cultural 

particiption a reality. Dessutom presenterades det nya programmet inom 

kultursektorn - Creative Europe - som startar 1 januari 2014 och pågår fram 

till 2020. 

 

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   

http://www.pahkinen.com/
http://sitesweden.se/?page_id=131
mailto:info@sitesweden.se
http://sitesweden.se/?page_id=2


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

 

DAGS ATT BOKA STUDION INFÖR 2014!! 

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.  

Kontaktperson: Anne-Sofie Ericsson, verksamhetschef för SITE,  

anne-sofie@sitesweden.se 

 

SITEs verksamhet och dess enskilda projekt stöds av Statens Kulturråd, 

Kulturförvaltningen i Stockholm, Stockholms läns landsting, Barbro Osher 

Pro Suecia Foundation, Nordisk kulturfond och EU Culture Program – Multi-

annual cooperation projects. 

 

 
 

Väl mött! 

SITE Sweden  

Stockholms nya produktionshus för scenkonst 
 
 

 
 

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