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SITE Sweden - huset där det händer!
QUARTO - BEAUTY of ACCIDENT
BEAUTY of ACCIDENT är den sista delen i den andra trilogin av den
brasiliansk-svenska duon QUARTO. Forskningen inleddes i januari 2012 i
Brasilien och fortsatte under ett konstnärligt residens på SITE i
Stockholm.

15-28 oktober har QUARTO ett konstnärligt residens under Konstnärsnämndens
Internationella Dansprogram i Stockholm (Maria skolgata 83, 2 tr).
Processen delas med publiken den 23 oktober kl.16.00. Om du är intresserad
att komma, skicka ett mejl till production@quartotheater.com.
Begränsat antal platser.
BEAUTY of ACCIDENT ställer följande frågor: Vad händer med kroppen när den
handskas med objektet rep? Hur kan rörelse komma från objektet? Hur kan man
återgå till objektets subjektivitet, en gång förlorad för att bli ett
objekt med en logisk funktion. Hur kan objektet omdefinieras? Vilka typer
av krafter frammanas av dessa kroppar? Hur kan perceptionen provoceras
eller påverkas genom manipulationen av objektet? Vad är ett objekt?
(Med stöd av: Kulturrådet, Stockholms Kulturförvaltning och Internationella
Dansprogrammet – Konstnärsnämndens internationella program för
danskonstnärer.)

VÄLKOMMEN TILL NYSTARTAT NÄTVERK FÖR DANSPRODUCENTER
Arbetar du som producent för en koreograf eller danskompani? Är du
koreograf med produktionsansvar? Hjärtligt välkommen till det nya nordiskbaltiska nätverket för dansproducenter den 11 december 2012 i Helsingfors!
Nätverket av dansproducenter möts vid fyra tillfällen under 2012 och 2013:
i samband med Ice Hot (12-15 december i Helsingfors), IETM (11-14 april
2013 i Dublin), Kedja (12-15 juni 2013 i Klaipeda) och Reykjavik
dansfestival (augusti 2013). Syftet är att öka samarbetet mellan
dansproducenter och koreografer i Norden och Baltikum.
Det första mötet äger rum dagen innan Ice Hot i Helsingfors. Eftersom Ice
Hot främst är en plattform för försäljning av samtida dans, är det också

det området som kommer att vara i fokus på det första mötet (bl a pitching,
försäljning och säljmaterial). Dagen avslutas med ett öppet möte för att
diskutera aktuella frågor och teman som är relevanta för nästa möte.
Anmäl dig på e-post emmy@sitesweden.se senast 15 november.
Det är kostnadsfritt att delta - men resa och boende betalar du själv.
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.

MISSA INTE HELLER I OKTOBER:
*SITE-stipendiaten Ulrika Larsen/Odissi Dansproduktions föreställning In
Between på Scen Studio Fyra på Balettakademien 20 okt kl 19 och 21 oktober
kl 15. Missa inte heller Ulrikas föreställning Klafs för barn 3-6 år som
har premiär på Zebradans 3 nov kl 13. Klassisk indisk dans möter ett par
geggiga gummistövlar!
*Genomgång och diskussion om kultursveriges strukturer under ledning av
David Karlsson den 25 oktober kl.15–17 med efterföljande mingel på SITE,
Telefonplan. Ett arrangemang av SITE Sweden, Transit Kulturinkubator,
Konstfack Alumni. Anmäl dig till my.lindh@konstfack.se

Väl mött!
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Stockholms nya produktionshus för scenkonst
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