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Verksamhetsplan Danscentrum Stockholm 2018 
 
DANSCENTRUM STOCKHOLMS SYFTE 
Enligt Danscentrum Stockholms stadgar ska föreningen verka för följande:  
 

♣ Verka för den professionella samtida danskonsten  
♣ Verka för att förbättra danskonstnärernas villkor  
♣ Verka för att danskonsten ses som en självklar del i hela Sveriges kulturliv  
♣ Verka kulturpolitiskt och bevaka arbetsmarknadspolitiska frågor  
♣ Ska skapa mötesplatser för danskonstnärer  
♣ Verka för internationella kontakter  
♣ Verka för att danskonstens infrastruktur förbättras  
♣ Verka för att organisationens alla nivåer är starka företrädare för danskonsten  
♣ Verka för ett ökat synliggörande av organisationens alla delar och dess 
ändamål 

 
 
OM DANSCENTRUM STOCKHOLM 
Danscentrum Stockholm är en medlemsorganisation för professionella koreografer och 
dansare inom det utominstitutionella dansområdet. DC STHLM har konsten i fokus vilket gör 
att vi värnar om de verksamma koreograferna och dansarnas arbetsvillkor för att bedriva 
verksamhet. Vi ser även till arrangörernas perspektiv och fungerar som en länk mellan 
aktörer för att möjliggöra fler samarbeten och synergieffekter. DC STHLMs uppdrag är att 
arbeta kulturpolitiskt för att stärka och förbättra danskonstnärernas villkor och dansens 
infrastruktur. DC STHLM ska verka för att konstens egenvärde, konstnärlig kvalitet och 
kulturell mångfald sätts högt på agendan i nationell, regional och kommunal kulturpolitik.  
 
Genom att vara denna knutpunkt med kunskap och kompetens kan vi ta vårt förmedlande 
uppdrag på allvar och stärka dansen och koreografin som konstform. Bildning- och 
fortbildning utgör en viktig del i verksamheten. DC STHLM är dedikerade för att skapa och 
implementera en plattform där alla led präglas av utforskande och experimenterande och där 
konstnärer kan utveckla sitt konstnärskap. DC STHLM är en viktig grundpelare som både 
ska öka grundförutsättningarna samt stimulera utveckling. DC STHLM har i år verkat i över 
45 år och har ca 200 medlemmar. 
 
SAMMANFATTANDE UPPDRAG 2018 
*Förmedling (arbetsförmedlande uppdrag nationellt och internationellt)  
*Kulturpolitisk aktör 
*Arbetsgivarorganisation 
*Medlemsrådgivning  
*Infrastruktur (mötesplats, studio, spelplats, daglig träning) 
*Publik verksamhet (work-in-progress, föreställningar, föreläsningar, samtal) 
*Bevakning av branschens utveckling 
 
 
MÅL OCH AKTIVITETER FÖR DC STHLMS VERKSAMHET 2018 
 
MEDLEMSARBETET 
Medlemmarna, koreografer, dansare och andra konstnärligt verksamma inom dansområdet, 
är kärnan i vår organisation. DC STHLM främjar medlemmarnas verksamhet genom att 
erbjuda rådgivning, samtal, studiotid (med subventionerad studiohyra), produktionsstöd, 
daglig träning och workshops mm. 
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Under 2018 planerar vi ett medlemsmöte per säsong. Dessa möten ska främja dialogen 
mellan medlemmarna, kansliet och styrelsen. Kontinuerligt kommer kansliet förbättra och 
formalisera dialogen med medlemmarna bl.a via sociala medier.  

Vi kommer att börja hyra ut skrivbordsplatser på kontoret på Jungfrugatan, så några 
medlemmar kan hyra plats under året. Detta för att samla kompetenser och dela 
erfarenheter.  

Under våren 2018 arrangeras olika aktiviteter om jämlikhet, mångfald och intersektionella 
perspektiv DC STHLM. Under våren 2018 arrangeras olika aktiviteter i DC STHLMs lokaler. 
Detta syftar till att få igång den egna självkritiken inom den egna organisationen och att 
skapa verkningsfulla handlingsprogram, således också involvera fältet och föra ett närmare 
samtal med medlemmarna om jämlikhet och mångfald. Fri entré för medlemmar, entréavgift 
för icke-medlemmar. 
 
DC STHLM kommer att lägga in en standardskrivning i alla DC STHLMs avtal om vikten av 
att inga diskriminerande handlingar accepteras när man arbetar med och i uppdrag av DC 
STHLM.  
 
DC STHLM kommer att ta fram en likabehandlingsplan och en checklista med 
åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 
diskrimineringsgrund, som medlemmarna kan använda sig av.  
 
DC STHLM kommer att ta emot studiebesök från avgångsklasser vid dansutbildningarna 
(Kungliga Svenska Balettskolan, Balettakademien samt DOCH) eller besöka dessa och 
informera om det fria danslivet samt erbjuda möjlighet att söka medlemskap i organisationen 
när de tagit examen. 
 
 
FÖRMEDLINGSARBETET 
DC STHLMs arbetsförmedlande uppdrag består bl.a av förmedling av uppdrag, mötesplatser 
(t.ex i samarbete med AF-kultur mötesplats Dans), Dansmässan, all publik verksamhet som 
synliggör medlemmarnas konstnärskap samt all kompentensutveckling och 
fortbildningsverksamhet.  
 

DAGLIG TRÄNING, KOMPETENSUTVECKLING OCH FORTBILDNING  
DC STHLM är en arbetsgivarorganisation och många av medlemmarna har behov av att 
stärka sin kompetens kring ledarskapsfrågor och arbetsgivaransvar och särskilt hur man 
förhåller sig när man arbetar i kortare processer. Därför kommer vi under 2018 genomföra en 
workshop i ”Att vara arbetsgivare i projekt - arbetsgivaransvar och konflikthantering under 
kortare perioder”. 
 
Genom att arrangera daglig träning, kompetensutveckling och fortbildning tar DC STHLM 
ansvar för att de frilansande professionella dansarna och koreograferna (både medlemmar 
och icke-medlemmar) ska få möjlighet att kontinuerligt utvecklas och bibehålla sin praktik. 
Varje säsong arrangeras workshops med internationella koreografer och dansare. 
Samarbetspartners är UniArts (DOCH), Dansalliansen, Kungliga Svenska Balettskolan, 
Cullbergbaletten, Dansens Hus, MDT och Manegen. Till våren 2018 ska DC STHLM se över 
och utvärdera daglig träning och se om vi ytterligare kan förbättra och förtydliga 
verksamheten. 
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KULTURPOLITISK AKTÖR 
Danscentrum Stockholm ska verka för att professionella dansare och koreografer ska kunna 
bo, leva och utvecklas i sitt yrke. Organisationen ska verka för att skapa bättre arbets- och 
produktionsvillkor.  
 
DC STHLM är en självklar part för organisationer, myndigheter, scener, arrangörer, 
medlemmar och övriga aktörer inom sitt område. Genom att verka för de frilansande 
koreograferna och dansarna stärker DC STHLM infrastrukturen för den samtida 
danskonsten. DC STHLM är synlig i den kulturpolitiska debatten och lyfter fram 
danskonstens och dess utövares behov. DC STHLM samlar branschen för att diskutera 
viktiga strategiska frågor och kommunicera med nationella, regionala och kommunala 
politiker och beslutande tjänstemän kring koreografernas och dansarnas situation i regionen. 

Under 2018 kommer DC STHLM att fokusera på bättre arbetsvillkor, arbetsmiljö och att 
trygghetssystemet i högre grad ska stödja de verksamma utominstitutionella koreograferna 
och dansarna. Detta bl.a genom samtal med Teaterförbundet, Arbetsförmedlingen, 
Dansalliansen och Svensk Scenkonst. DC STHLM ska fortsätta det påbörjade arbetet och 
följa upp dialogen med de presenterande scenerna för fria dansfältet bl.a Dansens Hus, 
MDT, Weld och Zebradans. Detta syftar till att påverka dem att ta större ansvar för 
arbetsmiljö och arbetsvillkor för dansarna (således utanför för deras direkta 
arbetsgivaransvar). 
 
Vi kommer att följa upp #metoo och #tystdansa genom att upplåta studion till admingruppen 
#tystdansa för två panelsamtal. 
 

KOMMUNIKATION OCH SYNLIGHET 
2018 är året för att formulera tydligt vad DC STHLMs syfte är och vad vi vill göra. Dessa 
texter ska författas och tydliggöra föreningens ändamål i stadgarna. Vi ska uppdatera DC 
STHLMs grafiska profil. En grafisk designer ska tas in för att omarbeta grafiska profilen.  
Hemsidans grundstruktur ska arbetas om för att underlätta användarvänligheten.  
DC STHLM ska planera och påbörja tydligare kommunikationsarbete på sociala medier 
under 2018.  
 
Vi fortsätter med nyhetsbrevet till medlemmarna som samlar viktig information inom området 
(ansökningsdatum för bidrag, aktuella föreställningar och publika evenemang, residens mm.) 
För nyhetsbrevet ”Aktuella föreställningar” kommer det att skapas plats på den uppdaterade 
hemsidan med en egen sida där medlemmarna själva kan uppdatera denna information 
(som en anslagstavla).  
 
Till slutet av 2018 ska DC STHLM ta fram ett nytt koncept för medlemsbrev (månadsbrev) 
med mer redaktionellt material, som en liten tidning med både reflekterande material, 
intervjuer, konkreta tips och ”anslagstavla” mm med relevant material för verksamma inom 
dansfältet. (Genomförandet av detta är beroende av extra bidragsresurser.) 
 
 
PUBLIK VERKSAMHET 
DC STHLMs publika verksamhet ska syfta till att tillgodose utövarnas behov av att 
presentera sitt konstnärliga arbete inför publik och presentatörer. Och i förlängningen skapa 
fler kontaktytor och möjligheter att kontextualisera sin konstnärliga praktik. Den publika 
verksamheten ska bli mer angelägen även utanför kretsen av utövare och medlemmar. Vi 
ska vara både en välkänd plats för återkommande besökare, men också en initierande 
kontaktyta för publik som ännu inte känner till frilansfältet – en plats som främjar utbyte 
mellan publik och utövare. DC STHLM kommer under 2018 att växla upp arbetet med publik 
verksamhet i form av work in progress-visningar, föreläsningar, seminarier, samtal och fler 
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format för att prata om dans och dela praktiker och erfarenheter av dans (bl.a radio och 
texter).  
 
Allt för att DC STHLM ska vara en plattform som fördjupar och stärker dansen och 
koreografin som konstform. Vi vill lyfta fram och verka för olika perspektiv inom dansområdet 
och ser det som en styrka att vi har medlemmar som representerar olika stilar och genrer 
inom den samtida dansen. 
 
Den publika verksamheten syftar till att ge de verksamma konstnärerna en plattform för att 
etablera sig inom fältet och utveckla sitt konstnärskap. Platsen och de olika publika formaten 
som DC STHLM erbjuder kan skapa en grund för etablerandet av kontaktnät, både mellan 
verksamma och för vidare finansiering och turné. 
 
 
Planerna för 2018 är följande: 
* Föreställningsverksamheten kommer under vårsäsongen bedrivas enligt principen ”först till 
kvarn” i mån av plats. Vårens inplanerade föreställningar är av följande konstnärer Helena 
Franzén, Sebastian Lingserius, Clarie Parsons, Linda Blomqvist (föreställningen visas av 
Labo-festivalen som arrangeras av Cullbergbaletten) m.fl.  
 
Under hösten planerar vi att gå ut med ett Open Call om att presentera sin föreställning på 
DC STHLM. Vi kommer att tillsätta en konstnärlig jury för urvalsarbetet. Föreställningarna 
som väljs ut kommer att visas under två veckor mot slutet av hösten.  
 
* DC STHLM fortsätter under 2018 som arrangör inom Dansistan och utgör dessutom en del 
i både programgrupp och styrgrupp. Det planeras två-fyra föreställningar per år i samarbete 
med Dansistan. 
 
* DC Intro är en öppen scen där medlemmar kan visa, och få feedback på, kortare utdrag ur 
en pågående arbetsprocess. DC Intro kommer att genomföras en gång per år. 
 
* Fortsätta arbetet med #metoo och #tystdansa genom bl.a att upplåta studion för 
panelsamtal till admingruppen för #tystdansa under våren.  

* Föreläsningar med verksamma konstnärer om deras konstnärliga praktik.  
 
* Samtalsserien ”Artist in Town” är ett initiativ till DC STHLM från en utövare. Konceptet går 
ut på att sammanföra två olika konstnärer (en verksam i Stockholm och en internationell) för 
att dela sin konstnärliga praktik tillsammans med andra dansare och koreografer, och sen 
vidare inför en publik. En återkommande koncept en söndag en gång i månaden under vår- 
eller höstsäsongen. (Genomförandet av detta är beroende av extra bidragsresurser.) 
 
*DC STHLM vill öka transparens och ska kommunicera tydligt att vi är positiva och bjuder in 
till konstnärsinitierade förslag till verksamheten. Detta för att säkerställa att organisationen 
svarar upp till medlemmarnas behov och således stärker medlemmarnas inflytande över 
organisationen.  
 
DANSMÄSSAN 
DC STHLM har under många år arrangerat den välbesökta Dansmässan och det planerar vi 
fortsätta med. Men i år vill vi ändra fokus och format på mässan. Dansmässan ska 
expandera och sträcka sig över tre dagar och äga rum på fler platser runt om i staden (OBS 
nya preliminära datum under v. 46). Vi kommer att öppna upp för fler format för konstnärerna 
att presentera sina verk, både hela föreställningar, work-in-progress och olika slags samtal. 
Vi vill bjuda in dans- och kulturintresserade medborgare och inte enbart arrangörer. 
Dansmässan kommer verka som en dansfestival, som stärker och förmedlar uppdrag för 
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konstnärerna, arrangörerna men också ger publiken viktiga kulturupplevelser. Genom 
Dansmässan vill DC STHLM skapa bättre förutsättningar för utövare inom det professionella 
utominstitutionella dansfältet. Dansmässan ska ge synergieffekter även utanför den innersta 
kretsen av dansutövare och bransch, vi vill utöka omkretsen och samarbeta med parter 
utanför den närmaste danskretsen, för att i förlängningen stärka dansen och koreografins 
position och infrastruktur. 

Dansmässan ska vara en relevant och angelägen plattform och mötesplats för konstnärer, 
arrangörer och publik; en viktigt nationell angelägenhet. Föreställningarna som presenteras 
på Dansmässan kommer att rikta sig till alla målgrupper och ej enbart fokusera på barn- och 
unga. Dansmässan ska ha en fortbildande och utvecklande roll, som lyfter blicken och tar in 
fler perspektiv.  

Vi kommer därför att samarbeta med fler aktörer inom dans- och kulturfältet för att stärka 
genomslagskraften. Vi tänker att DC STHLMs studio på Jungfrugatan som ett nav för 
mässan där både föreställningar och samtal äger rum. Men vi vill expandera och vara på fler 
platser i omnejd, och är i samtal med följande parter: DOCH/Uni Arts (Linnégatan), DIS, 
SRD, MDT, Scenkonstmuseet, Riksteatern, Eric Ericssonhallen och Carl Kostyal. De redan 
programmerande dansscenerna planerar vi inte att visa verk på utan att samarbeta om de 
diskursiva delarna på Dansmässan. Vi vill främst presentera föreställningarna på andra 
platser än de redan etablerade presenterande dansscenerna. Detta för att Dansmässan 
långsiktigt ska verka för att skapa bättre infrastruktur och möjligheter för fler platser, utanför 
den etablerade dansscenen, att presentera dans och koreografi. Tillsammans med de 
etablerade scenerna vill vi samarbeta kring samtal, möten och andra programpunkter. 

DC STHLM kommer att tillsätta en urvalsgrupp. Gruppen kommer att få uppdraget att skapa 
ett program för ett års upplaga av Dansmässan (inklusive samtal och seminarier.) Juryn ska 
bestå av tre danskompetenta personer, det kan vara både teoretiker, konstnärer och 
curatorer. De kan tillsammans välja att arbeta med ett tema eller att välja enbart utifrån 
konstnärlig kvalitet. Vi kommer ha olika urvalsgrupp för varje års Dansmässa, detta för att 
undvika för mycket maktcentrering och för att Dansmässan ska lyfta fram olika perspektiv på 
dans och koreografi med varje års upplaga. Det kommer att gå ut ett open-call i mars/april 
där konstnärer kan skicka in sin ansökan om medverkan på Dansmässan. Jurygruppens 
urval kommer att offentliggöras i början av april (hur många konstnärer som väljs ut är 
beroende av bidragsbesluten).  
 
Dansmässan ska fördjupa DC STHLMs förmedlandeuppdrag och bygga bättre infrastruktur i 
Stockholm mellan kulturaktörer och skapa bättre möjligheter för konstnärer att visa och 
turnera sina verk. Helt enkelt verka för fler kontaktytor och bättre samverkan för koreografer. 
 
RESIDENS 
Under 2018 ska DC STHLM starta upp inför en ansökan för Koreografisk fristad. Till detta 
behöver DC STHLM bygga en grund som möjliggör denna typ av residensverksamhet. 
Planerar att söka medel under hösten 2018 om alla förutsättningar finns.  
 
DC STHLM ska starta upp dialogen igen om ett residensprogram tillsammans med MDT och 
eventuellt Mossutställningar och söka bidrag från Konstnärsnämnden.  
 

SAMARBETEN 
DC STHLM samarbetar regelbundet med andra centrumbildningar, Teaterförbundet, 
Dansalliansen, Svensk Teaterunion, AF Kultur Media, Dansistan, SRD m.fl. kring frågor 
gällande kulturpolitik, arbetsmarknadspolitik och kompetensutveckling för våra medlemmar. 
För daglig träning samarbetar vi med bl.a med UniArts (DOCH), Dansalliansen, Dansens 
Hus, Cullbergbaletten och MDT.  
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2018 inleder vi ett nytt nätverk för ökad dansspridning i Mellansverige. Under året gör vi ett 
första steg, tillsammans med Teatercentrum, Manegen och Riksteatern för att gemensamt 
arbeta för bättre förmedling mellan arrangörer och konstnärer och således stärka och verka 
för fler turnémöjligheter för dans och koreografi.  
 
INTERNATIONELLT 
DC STHLM kommer att lyfta det internationella förmedlingsarbetet under nästa år genom att 
bl.a knyta till sig internationella systerorganisationer, nätverk och kartlägga relevanta 
internationella programmerare och festivaler. 
 
Ett led i detta arbeta är att samordna en del av den svenska närvaron på Tanzmesse i 
Düsseldorf. För att göra urvalet om vilka konstnärers produktionsförslag vi skickar vidare till 
Tanzmesse har vi tillsatt ett konstnärligt råd, för att stärka upp kompetens och säkra kvalitet 
men även för att undvika maktcentrering. 
 
En rad andra organisationer vi ser positivt på att samverka med (både för daglig träning, 
kompentensutveckling och förmedling) är bl.a Dansehallerne och DANSEatelier i 
Köpenhamn, Proda i Oslo, Ufterstudios i Berlin, WorkspaceBrussels i Bryssel, Movement 
Research och Gibney Dance i New York. Vi kommer också att kartlägga festivaler och 
programmerare relevanta för fältet.  
 
Ett nordiskt residensnätverk där Bora Bora är samordnade är inlett, DC STHLM är 
associerad partner till svenska partnern MDT.  
 

SAMVERKAN OCH FRAMTID 
DC STHLM har påbörjat utvecklingsprojektet ”Danskvarter”, som syftar till att 
skapa fler möjligheter att samverka med andra organisationer inom staden, både gällande 
lokalfrågor såväl som produktion- och presentationsverksamhet för att stärka och bredda 
infrastrukturen för dans och koreografi på ett mer strukturellt plan. Vi ser samarbeten och 
samverkan som ett viktigt led i DC STHLMs framtid för att kunna påverka och stärka 
utvecklingen i fältet på ett positivt vis. En skrivelse om Danskvarter ska slutföras sista april.  
 
KANSLI OCH PERSONAL 
För tillfället har DC STHLM tre halvtidstjänster att disponera (vardera 50 %), en 
verksamhetsledare, en dansadministratör och en webmaster/kommunikatör. Ekonomitjänst 
köps av Modern Ekonomi och revisionstjänst av Patrice Weis från byrån Revision och 
Rådgivning. 

Kansliet håller öppet för medlemsservice på förmiddagar. DC STHLM gör under 2018 en 
genomgripande översyn av verksamhetens alla delar för att bättre kunna prioritera rätt 
uppgifter. 

/Danscentrum Stockholm 
Jungfrugatan 7 B 
114 44 Stockholm  
 
 


