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Till	  Den	  det	  berör	  

RÄDDA	  DANSCENTRUM	  STOCKHOLM	  

Danscentrum	  Stockholm	  organisation	  för	  de	  fria	  dansutövarna	  är	  hotade	  att	  förlora	  
lokalerna	  på	  Jungfrugatan	  7	  B	  i	  Stockholm.	  Det	  får	  inte	  ske.	  

Danscentrums	  lokaler	  på	  Jungfrugatan	  7	  B	  är	  de	  fria	  utövarnas	  arbetsplats.	  Och	  det	  är	  
den	  enda	  fasta	  arbetslokal	  som	  finns	  i	  Stockholm.	  Det	  är	  en	  lokal,	  som	  är	  anpassad,	  
ämnad	  och	  gjord	  för	  dansverksamhet.	  	  

Dansverksamhet	  /	  Dansen	  som	  konstform	  behöver	  speciellt	  uppbyggt	  sviktande	  trägolv,	  
takhöjd	  som	  tillåter	  dansaren	  att	  hoppa,	  stor	  yta	  där	  flera	  dansare	  kan	  arbeta	  samtidigt	  
och	  tillgång	  till	  duschar.	  

Allt	  detta	  finns	  på	  Danscentrum	  Jungfrugatan	  7	  B	  i	  Stockholm.	  Och	  man	  kan	  nog	  säga	  att	  
det	  är	  en	  av	  få	  dansstudios	  i	  hela	  Sverige	  som	  har	  den	  kapaciteten	  som	  Danscentrum	  
Stockholms	  studio	  har.	  	  

Dessutom	  finns	  en	  väl	  uppbyggd	  organisation	  som	  sköter	  om	  och	  ser	  till	  att	  lokalerna	  
och	  verksamheten	  fungerar.	  	  

I	  dessa	  lokaler	  tränar,	  repeterar	  och	  skapar	  de	  fria	  koreograferna	  och	  dansarna	  sina	  
verk,	  som	  sedan	  turnerar	  i	  Stockholm,	  Stockholms	  Län	  och	  i	  hela	  Sverige.	  Och	  genom	  
Danscentrum	  når	  dessa	  föreställningar	  sina	  arrangörer	  och	  sin	  publik.	  En	  uppbyggd	  
helhet	  som	  nu	  hotas	  att	  försvinna.	  

Danscentrum	  Stockholm,	  Jungfrugatan	  7	  B	  är	  också	  ett	  nav	  och	  centrum	  –	  mötesplats	  för	  
dansare	  och	  koreografer	  som	  arbetar	  utanför	  institutionerna.	  Här	  möts	  man,	  skapar	  nya	  
konstellationer,	  träffar	  kollegor	  och	  gör	  erfarenhetsutbyten.	  	  

Den	  fria	  dansen	  är	  avhängig	  dessa	  lokaler	  och	  vi	  kan	  absolut	  inte	  förlora	  fler	  
arbetslokaler	  i	  Stockholm,	  	  	  eftersom	  vi	  tidigare	  förlorat	  studios	  och	  scener	  som	  till	  
exempel	  KILEN,	  GLASHUSET	  och	  Stockholms	  Balettskola.	  

Danscentrum	  Stockholm,	  Jungfrugatan	  7	  B	  är	  vår	  sista	  utpost.	  

Danscentrum	  Stockholm,	  Jungfrugatan	  7	  B	  utvecklar	  också	  sin	  verksamhet	  så	  att	  både	  
unga	  och	  erfarna	  koreografer	  kan	  visa	  sina	  föreställningar	  i	  lokalen.	  Unga	  som	  precis	  är	  
på	  väg	  in	  i	  sitt	  kreativa	  liv	  och	  erfarna	  koreografer	  som	  vill	  pröva	  nya	  grepp	  –	  
experiment	  och	  beprövade	  verk	  dansas	  sida	  vid	  sida.	  

Förlorar	  vi	  lokalerna	  på	  Jungfrugatan	  7	  B	  så	  är	  det	  total	  katastrof	  för	  dansområdet.	  

Min	  uppmaning	  till	  beslutsfattare	  är	  :	  Ta	  tillvara	  på	  det	  som	  finns	  och	  som	  har	  arbetats	  
fram	  under	  45	  års	  kamp	  för	  dansen	  och	  dess	  fria	  utövare.	  

Vänligen	  
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