
 

 
SITE  NYHETSBREV SEPTEMBER 2012 
SITE Sweden - huset där det händer! 
 

 
SITE PROJEKTRUM STARTAR NORDISKT NÄTVERK 
Projektrum har tillsammans med Projektcenter i Danm ark (Dansens Hus) och 
Associated Independent Theatres i Island startat et t nätverk för nordiska 
producenter. Ett flertal träffar kommer att ske und er det kommande året och 
inleds i samband med Ice Hot i Helsingfors.  
Under träffarna är målet att förbättra nätverk, kun skap om varandra och 
system i de olika länderna för att i längden förbät tra nordiska och 
baltiska samarbeten. 
 

 
 

MELO BJUDER IN TILL LJUDKOREOGRAFI OCH IMPROVISATIO N 
SITE-stipendiaterna livekonstkollektivet MELO bjude r in till en rumslig 
ljudupplevelse som upplevs via hörsel, känsel och i nre bilder. Med slutna 
ögon leds besökaren in i ett föränderligt ljudlands kap där alla möjliga rum 
och former kan uppstå. Vid fyra tillfällen ges möjl ighet att besöka och 
återvända till ett ständigt skiftande inre rum.  
27 september samt 5, 11 och 18 oktober kl 19.00 på Konsthall C, entré 
Cigarrvägen 16, t-bana Hökarängen. Begränsat antal platser. Boka på epost 
melo@konsthallc.se   
 
29 september och 10 oktober improviserar MELO i Tur teaterns foajé och 
bjuder in till två öppna visningar. MELOs Ola Hjelm berg (gitarr) och Sara 
Soumah (rörelse/dans) fortsätter sitt arbete att im provisera och testa 
olika förhållningssätt till platsen, varandra och m usiken/dansen. Fri entré  
Turteatern, Lågskärsvägen 13, T-bana Kärrtorp.  
Läs mer på MELOs hemsida  
 
SARA GEBRAN GÄSTAR ARENA BAUBO 
Arena Baubo är en arena för experimentell scenkonst  som lyfter fram 
kritiska perspektiv på representationen inom scenko nst på MDT 27 & 28 
september. SITE-stipendiaten Sara Gebran gästar Are na Baubo fredag 27 sept 
med sin performance Waxing Immolation : A self-immolation for the female 
gender's full emancipation and the final uprising o f the women's rights 
movement by waxing out the taboo of bodily hair . 
Läs mer på MDTs hemsida   
 



 
 
2 X ULRIKA LARSEN OCH INDISK DANS   
SITE-stipendiaten Ulrika Larsen/Odissi Dansprodukti on undersöker 
laddningarna i mellanrummet i föreställningen In Between på Scen Studio 
Fyra på Balettakademien 20 okt kl 19 och 21 oktober  kl 15. I vakuumet mitt 
emellan olika tillstånd vilar det passiva sinnet ti llsammans med miljontals 
möjliga anspänningar och riktningar och de andas sa mma långsamma andetag. 
En puppas tillstånd innan förvandlingens resa påbör jas. In Between  
utforskar den indiska klassiska dansens estetik och  spirituella kärna i 
samtida scenkonstuttryck och visas tillsammans med föreställningen Rapa Nui  
som utgår från flamenco med många olika influenser.  
 
Klafs  heter Ulrikas föreställning för barn 3-6 år som ha r premiär på 
Zebradans 3 nov kl 13 och sedan visas 6 nov kl 10 &  13, 7 nov kl 10, 10 nov 
kl 13 samt 16 nov på Zebradagen. Klassisk indisk da ns möter ett par geggiga 
gummistövlar! När det regnar kan man klafsa runt i lera och vattenpölar. 
Gummistövlar och regnkläder kan kännas krångliga me n det låter roligt när 
man går. Regn och oväder kan komma helt oväntat, då  kan det vara bra med 
ett paraply och en vän. Ibland vill man bli blöt, s lippa regnkläder och 
bara gegga runt... Mer info på Zebradans hemsida    
 
VAR FINNS JAG I KULTURSTRUKTUREN? 
Välkommen till genomgång och diskussion om kultursv eriges strukturer under 
ledning av David Karlsson 25 oktober kl.15–17 med e fterföljande mingel på 
SITE, Telefonplan. Begreppen inom kultur och kreati va näringar blir ofta 
onödigt förvirrade. Ibland får diskussionerna en po litisk laddning som inte 
alltid bidrar till klartänktheten. David Karlsson, som var sekreterare i 
kulturutredningen, hjälper oss att reda ut begreppe n. Ett arrangemang av 
SITE Sweden, Transit Kulturinkubator, Konstfack Alu mni.  
Anmäl dig till my.lindh@konstfack.se   
Begränsat antal platser. Läs mer här . 
 

 

 

Väl mött! 
SITE Sweden  
Stockholms nya produktionshus för scenkonst  
 
 

 

 

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



 
 

 

 


