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SITE Sweden - huset där det händer! 
 

 
 

 
aliEn dance Company, foto Anders J Larsson 

 
ANODA DANS ERBJUDER RESIDENS I BORLÄNGE 
Anoda Dans (tidigare SITE-KICK Dalarna) erbjuder danskompaniet aliEn Dance 
Company ett residens i samarbete med Borlänge Kommun och Asken Kulturhus 
17-28 november. Workshops arrangeras i samarbete med Asken Kulturhus och 
residenset avslutas med work-in-progress visningar. Borlänge kommun är en 
stark part i samarbetet och stödjer residenset med lokaler och boende. 
Föreställningen återvänder till Dalarna i vår när den är färdig för både 
skolföreställningar och en offentlig föreställning.  
 
Kompaniet aliEn Dance Company samarbetar med koreografen Eytan Sivak i 
projektet Desamma, en föreställning om identitet och samhällsgrupper. 
Kompaniet har funnits sedan 2009 och gör främst föreställningar för barn 
och unga. Det startades av Elina Elestrand och har 3-5 dansare beroende på 
produktion. aliEn har turnerat mycket i Dalarna, spelat på Kulturhuset 
Stockholm, Scen Studio 4 och Moderna Dansteatern. Mest framgång har 
kompaniet haft med barnföreställningen Drömmer jag? som arbetar 
interagerande med barnen både under och efter föreställningen.  
Läs mer om aliEn Dance Company  
Eytan Sivak har varit solist i Cullbergbaletten under 13 år och i Bat Dor 
Dance Company i Israel, Les Ballets Jazz de Montréal i Kanada och Scapino 
Ballet i Holland, samt arbetat med en mängd svenska koreografer.  
Läs mer om Eytan Sivak  
 
Anoda dans är ett samarbete mellan SITE och Landstinget i Dalarna i syfte 
att stärka den regionala infrastrukturen för den professionella dansen och 
göra konstformen mer tillgänglig för publiken. Läs mer om Anoda Dans här 
 

http://www.aliendancecompany.se/�
http://balletwhyandhow.com/wp-content/uploads/2011/05/Eytan-Sivak.pdf�
http://www.ltdalarna.se/Kultur-och-bildning/Kulturverksamheter/Dans/SITE-kick-Dalarna/�


 
Från filmen Another, Helena Jonsdottir 

 
DANCING IN THE LIGHT – SITE  
Torsdag den 23 oktober är det dags för Helena Jonsdottirs kväll på DANCING 
IN THE LIGHT – SITE! Helena Jonsdottir är dansare, koreograf och 
filmmakare. Hon är en av Islands ledande koreografer och har också gjort 
flera dansfilmer. Veckan efter Helena kommer Maria Lloyd, filmmakare från 
Norge, och den 6 november kommer SITE-stipendiaten Tove Skeidsvoll, dansare 
och koreograf. 
 
DANCING IN THE LIGHT – SITE presenterar dansfilm på SITE och denna höst 
blir  det sammanlagt fyra dansfilmkvällar där olika konstnärer medverkar 
med filmvisning och samtal om konsten, möjligheterna och framtiden inom den 
samtida dansfilmen. De inbjudna konstnärerna visar egna och andras 
dansfilmer, talar om sitt konstnärskap och sina inspirationskällor 
tillsammans med Christina Molander som är projektledare och moderator för 
projektet, i samarbete med SITE.  
 
23 oktober:  
Helena Jonsdottir, isländsk dansare, koreograf & filmmakare. Läs mer 
30 oktober:  
Maria Lloyd, norsk dansfilmmakare & regissör. Läs mer 
6 november:  
Tove Skeidsvoll, dansare & koreograf. Läs mer 
 
Kl 19 i SITE Studio, LM Ericssons Väg 26, på Telefonplan. FRI ENTRÉ.  
Osa senast dagen innan till anne-sofie@sitesweden.se  
 
 

http://sitesweden.se/?page_id=1781�
http://sitesweden.se/?page_id=1786�
http://sitesweden.se/?page_id=1822�
mailto:anne-sofie@sitesweden.se�


 
Nomodacos projekt STADEN, foto Victoria Skeidsvoll  

 
TOVE SKEIDSVOLL OCH NOMODACOS DANSPROJEKT PRISAS  
Kulturhuvudstadsprojektet STADEN som SITE-stipendiaten Tove Skeidsvoll 
arbetat med ett antal år inom konstellationen Nomodaco fick ett strålande 
bemötande av kritiker och publik efter sin spelperiod i Umeå. 
Västerbottens-Kuriren skrev: "Det är suggestivt och oerhört välgjort"."Helt 
igenom är Staden en kaotisk och sprakande hyllning till det tänkta temat." 
För Tove väntar härnäst en filmkväll på DANCING IN THE LIGHT –  SITE den 6 
november (se ovan) där Tove visar egna filmer och klipp som inspirerat 
henne och pratar om dansfilm. Researcharbetet Tema Periferi och 
utvecklingen mot en ny scenisk produktion fortsätter samtidigt som planer 
för en ny produktion med Nomodaco utformas. 

 

 
Mirko Guidos nya projekt Entities and Intimacy  

 
MIRKO GUIDO ÄR I BRYSSEL 
Efter att ha visat den egna duetten Fluid Landscapes i Portugal, Sverige 
och Italien är nu koreografen och SITE-stipendiaten Mirko Guido i Bryssel 
för att göra  research och förbereda inför ett nytt projekt med 
arbetstiteln Entities and Intimacy som genomförs inom ramen för WILD CARDS 
(utbytesprogrammet Life Long Burning/Works Space Bruxelles). Läs mer  
Mer om Mirko Guido hos Work Space Brussel  

http://www.workspacebrussels.be/nl/productions/entities_and_intimacy-1686.html�
http://www.workspacebrussels.be/nl/artists/mirko_guido-1685.html�


 

 
Wet people, dans i bassäng av och med Ulrika Larsen 

 
ULRIKA LARSEN GÖR WET PEOPLE 
SITE-stipendiaten Ulrika Larsen/Odissi Dansproduktion förbereder just nu 
inför Wet People, del två av In Your Eye, platsspecifika dans/scenkonstverk 
i Stockholms län. Den första delen av In Your Eye skapades i utställningen 
Fetish Modernity på Etnografiska museet i våras. Den här gången är platsen 
simhallar och arbetet pågår sept-dec 2014. Undersökandet av flamenco och 
östindisk dans i kombination med vattenslagverk i och kring bassänger 
utmynnar även i Badsagor, en föreställning för barn i åldern 5-7 år med 
familjer på Västertorps simhall. Wet People och Badsagor är ett samarbete 
mellan Farhangs dansplattform Movement in exile och Odissi Dansproduktion. 
Info om workshopar, sharing, premiär och speldatum inom kort på: 
www.movementinexile.com 
 

BONUS TILL SITE 
SITE har, den 14 oktober, tilldelats 250 000 kr i bonus från Stockholms 
Kulturförvaltning som premie för framgångsrik utveckling av verksamheten 
2013. Lär mer om Bonus till det fria kulturlivet här 
 
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   
Kontaktperson: Emmy Astbury: emmy@sitesweden.se Tele:073-8015314 
 
BEHÖVER DU EN STUDIO? 
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, 

http://www.movementinexile.com/�
http://www.stockholm.se/kulturfritid/stod/Kulturstod-och-Utvecklingsstod/Bonus/�
http://sitesweden.se/?page_id=2�
mailto:emmy@sitesweden.se�


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, Nordisk 
kulturfond och EU Culture Program – Multi-annual cooperation projects. 

 
 
Väl mött! 
SITE Sweden - ett produktionshus för scenkonst 
 
 

 
 

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

mailto:anne-sofie@sitesweden.se�
http://www.sitesweden.se/�

