
Utlysning: 
Residens för en koreograf/danskonstnär som vill arbeta 
tillsammans med en mentor 
 
SITE och MARC erbjuder ett residens för en koreograf/danskonstnär som får möjlighet att utveckla 
sin koreografiska praktik tillsammans med en konstnärlig mentor.  
Residenset äger rum hösten 2022 med två veckors arbete på respektive plats. Exakta datum planeras 
i samråd med konstnären, mentor och värdorganisationerna.  

Residenset omfattar: 

⁃ Studiotid: 2 veckor på SITE i Farsta, Stockholm, och 2 veckor på MARC i Knislinge, Skåne. 
⁃ Arvode om 40 000 SEK till den deltagande konstnären och mentorn vardera, samt kostnader 

för resor och boende för en person. 
⁃ En mindre summa för övriga produktionskostnader. 
⁃ Publika aktiviteter utifrån deltagande konstnärs behov, t.ex. processvisning, konstnärssamtal. 
⁃ Rådgivning och marknadsföring i SITE och MARCs nätverk. 
 
Urval görs av SITEs Konstnärliga råd och representanter från MARC och prioriterar konstnärer som: 

- Har börjat utveckla en egen konstnärlig praktik och önskar arbeta i dialog med en mentor. 
- Kan formulera sitt behov av mentorskap och vad hen önskar uppnå genom att arbeta med en 

mentor.  

Såhär söker du: 
Beskriv din konstnärliga bakgrund och praktik samt hur du önskar arbeta med en mentor.  
Beskriv om möjligt önskade erfarenheter och/eller specialisering du önskar att din mentor ska ha. 
Texten får vara max en (1) A4 sida. 
Bifoga även ditt CV. 

Skicka din ansökan till info@sitesweden.se senast 30 mars 2022. 
Besked ges senast 15 maj 2022. 

 
Om SITE: 
SITE är ett resurscentrum och en mötesplats för professionella konstnärer och producenter verksamma inom 
samtida scenkonst. Vi erbjuder repetitionslokaler, kontorsplatser, rådgivning och residens för konstnärligt 
produktionsarbete. SITE verkar för att långsiktigt stärka scenkonstens utveckling och produktionsvillkor utifrån 
konstnärernas behov och integritet. SITE finns sedan 2018 på Konstverket i Farsta – ett multidisciplinärt 
produktionshus som drivs av SITE och Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV. 
http://www.sitesweden.se/ 
 
Om MARC: 
Milvus Artistic Research Center, MARC, är ett konstnärligt forskningscentrum och plattform för dialog mellan 
hantverk och innovation, teori och praktik samt kreativitet och kunskap genom undersökande metodik inom 
dans och koreografi. Organisationen etablerades 2013 som en konstnärsledd organisation baserad i Kivik, 
sydöstra Skåne. Studion/scenen vid MARC är avsedd som en samlingspunkt för kreativt skapande och delande 
av kunskap inom dans och koreografi. 
www.milvusart.se 
 
 


