SITE NYHETSBREV NOVEMBER 2016
SITE Sweden - huset där det händer!

Välkommen in! Foto Tina Eriksson Fredriksson

SITE / SPACE / SPECIFIC FESTIVAL 25-26 NOVEMBER
SITE arrangerar årets SITE / SPACE / SPECIFIC på SITE i svarta huset på
Telefonplan den 25-26 nov tillsammans med SITEs stipendiater 2016-2017,
Transit Kulturinkubator och Norbergfestivalen. Det blir både klubbnatt och
festivaldag så du kan inte missa det! Dessutom kan du gå på Konstfacks
julmarknad i huset intill. Vi återkommer med fullt program och fler
deltagare inom kort - så se till att boka in den 25-26 nov i kalendern!
Fredag 25 nov, kl 19-05: Klubbnatt i studion - Norbergfestivalen på turné
med Modul
Lördag 26 nov, kl 13-18: Anna Öberg, Pavle Heidler, Pia Pohjakallio, Sara
Lindström, Robin Dingemans m.fl.

THE NORDIC CIRCLE OF ARTISTIC MANAGEMENT PÅ ICE HOT
Förra workshopen ägde rum på Tanzmesse i Düsseldorf och nu blir det mer
Nordic Circle of Artistic Management på ICE HOT Nordic Dance Platform i
Köpenhamn, som går av stapeln 30 nov - 4 dec.
SITE är projektledare för Nordic Circle of Artistic Management och
arrangerar i samarbete med ICE HOT workshopen HOW DO YOU PUT A PERFORMANCE
IN A TOURING BOX? med fokus på turnerande dansproduktioner, fre 2 dec kl.
15.30-17.30. Workshopen vänder sig till dansproducenter och
självproducerande koreografer. Vi har bjudit in Jørgen Knudsen,
scenkonstkonsulent på Kulturrådet i Norge och Tobias Hallgren, grundare och
chef för Lumination of Sweden. Tillsammans besitter de mångårig kunskap och
erfarenhet av att skapa, koordinera, turnera, programlägga och beställa
föreställningar. Många goda exempel och praktiska tips utlovas!
Arrangemanget är kostnadsfritt men förhandsbokning krävs. Anmäl dig här.

SITE ÅKER TILL OSLO

Projektledare Tina Erikson Fredrikson på SITE är inbjuden att delta i
Kulturkontakt Nords "Möte för de långvariga nätverksstödsmottagarna" i Oslo
14-15 nov. Tina ska presentera The Nordic Circle of Artistic Management på
temat HOW TO START A NETWORK? utifrån det faktum att SITE och dess
samarbetspartners lyckats bygga ett hållbart närverk som utvecklas dynamiskt
över tid.

Stort intresse på Dance Concert no 2, foto Tina Eriksson Fredriksson

DANCE CONCERTS PÅ SITE MED TOGETHER ALONE
Site-stipendiaten Pavle Heidler arrangerar första torsdagen i varje månad
Dance Concerts i SITE Studio tillsammans med gruppen Together Alone. Varje
Dance Concert innehåller verk av flera konstnärer. Läs mer här.
Välkommen till Dance Concert no 3 torsdagen den 1 december! SITE och Pavle
Heidler/Together Alone hoppas kunna fortsätta under 2017. Mer info kommer.

Våga Vara på ZebraDans, foto Stefan Bohlin

PRODUCENTATELJÉN
Som vanligt är det fullt ös i Producentateljén! Lina Dahlgren är
förväntansfull inför den 7 nov då första klasserna med nyanlända barn kommer
till ZebraDans för att se föreställningen Våga vara och sedan delta i musikdans-teater-workshop. Lina projektleder detta samarbete mellan ZebraDans och
Stockholm Stad, där över 400 nyanlända barn och unga under tre veckor i
november och december bjuds in till ZebraDans för att dansa och se dans.
Sara Bergsmark arbetar bland annat med föreställningen Flytta på er - Jag
ska bli fri som gästspelar på Unga Klara 20-23 nov. Sara ser särskilt fram
emot söndag den 20 november då det blir Unga Klara salong för att
uppmärksamma Transgender Day om Remembrance; en helkväll med olika
programpunkter. Mer info kommer! Anna Holmlin Nilsson har just kommit hem
från Madrid och ett lyckat gästspel med Nattpassage (Pasaje Nocturno) på
Teatro del Barrio. Nu jobbar hon vidare med Unga Romas föreställning nästa
sommar och med pedagogiskt material till UR och årets Musikhjälpen på temat
barns rätt till utbildning. Vår nya kollega i Producentateljén heter Amanda
Norlander och mer om Amanda och hennes verksamhet kan du läsa här.

Grunkan funkar, foto Lina Alriksson

ROBIN DINGEMANS ÄR PÅ RESIDENS
SITE-stipendiaten Robin Dingemans befinner sig under oktober och november på
residens på Vitlycke Art Center tillsammans med Peter Milles. De har
påbörjat arbetet med Community Assimilation project och PETER, det relativt
lilla trädet - den sistnämnda riktar sig till barn i åldern 6-12 år och
kommer ha premiär på Weld hösten 2017. Regionteatern Blekinge Kronobergs nya
föreställning Grunkan Funkar, ett nytt dansverk för barn från 3 år, av Robin
Dingemans, hade premiär 4 oktober och kommer nu turnera hela hösten och
våren.

Pia Pohjakallio, foto L. Järnefelt

PROJEKTARBETE OCH TURNÉ FÖR PIA POHJAKALLIO
SITE-stipendiaten Pia Pohjakallio jobbar just nu för fullt med projektet
LATIDO: "a project based on reflections on flamenco schooled bodies meeting
different spaces and soundscapes." I oktober inleddes samarbetet med
flamencokonstnären Mariano Cruceta och i början av november visade Pia solot
RAPPU i Grekland på Coetani Experimental Flamenco Festival. Nu fortsätter
Pia med projektet i Stockholm. I november åker också Stockholms tablaos
turnékompani Flamenco All Stars på en kort turné till Stockholm, Göteborg
och Vänersborg. Fredagen den 18 november återvänder de till hemmascenen på
Pygméteatern i Stockholm med nya spännande gäster! Vi ses väl där?!

Foto Hans Kr. Bukholm

ANNA ÖBERG FILMAR I NORGE
Under november jobbar SITE-stipendiaten Anna Öberg återigen i Norge. Denna
gång som koreograf i Bergens yttersta kustband tillsammans med filmaren Hans
Kr. Bukholm och musikern Anette Torsheim inför arbetet med filmen Isle of
the dead.

HÖG TID ATT BOKA STUDION PÅ SITE!
Det finns lediga tider i studion - och det är väl dags att se över kalendern
inför våren? Kontakta oss gärna så ser vi vad vi har för tider att erbjuda.
SITE STUDIO på Telefonplan erbjuder utmärkta produktionsmöjligheter i ett
öppet och flexibelt rum. Studion har ett fint dagsljus, men kan också
mörkläggas helt. Dansgolv med vit eller svart dansmatta. Rummet är 264 kvm
inklusive en gradäng för ca 90 personer, takhöjd sex meter. I anslutning
finns omklädningsrum och duschar samt bastu. Hyr du studion har du givetvis
också tillgång till vårt fina kök och lunchrum på Plan 4!

BEHÖVER DU EN PLATS DÄR DU KAN ARBETA?
SITE KONTOR är anpassat för konstnärer, kompanier och konstnärliga företag.
Här huserar just nu närmare 30 verksamma aktörer som drar fördel av de
synergier som uppstår. Just nu har vi ett ledigt kontor på närmare 15 kvm
och en kontorsplats i delat rum. Tillgång till ett välkomnande och snyggt
kök/lunchrum, bokningsbart mötesrum, nätverk, städning & sophantering, el,
värme och vatten ingår.
SITE är beläget på Telefonplan, en minut från tunnelbaneuppgången i svarta
huset framför Konstfack. Hör av dig till Tina Eriksson Fredriksson, +46 70
573 53 57, så finner vi svar och lösningar på dina frågor!
SITEs verksamhet och dess enskilda projekt stöds av Statens Kulturråd,
Kulturförvaltningen i Stockholm, Stockholms läns landsting, Nordisk
Kulturfond, Kulturkontakt NORD och Danish Arts Foundation.

Väl mött!
SITE Sweden - ett produktionshus för scenkonst

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

