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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	

DC	Sthlms	vision	2019	
DC	Sthlm	ska	vara	den	självklara	och	drivande	plattformen	för	förvaltandet	och	utvecklingen	
av	dans-	och	koreografifältet	i	Stockholmsområdet.	DC	Sthlm	ska	verka	för	att	skapa	goda	
produktions-	och	arbetsvillkor	för	dansare	och	koreografer,	för	fungerande	infrastruktur	
samt	för	fler	spelplatser	som	presenterar	dans	och	koreografi	i	regionen.		

Om	Danscentrum	Stockholm	
Danscentrum	Stockholm	är	en	medlemsorganisation	för	professionella	koreografer	och	
dansare	inom	det	fria	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	och	skapa	fler	arbetstillfällen.	DC	Sthlms	uppdrag	är	
även	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	kommunal,	regional	och	nationell	
kulturpolitik.		
	
Genom	att	vara	denna	knutpunkt	med	kunskap	och	kompetens	tar	vi	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.	
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Sammanfattande	uppdrag		
*Förmedling	(arbetsförmedlande	uppdrag	regionalt,	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	verksamhetsåret	2019	
*	Expandera		
*	Fler	mötesplatser		
*	Ökade	synergieffekter		
	
Under	2019	kommer	DC	Sthlm	fokusera	särskilt	på	två	utvecklingsområden:		
Danskvarteret	och	Daglig	träning.		

Danskvarteret	
Till	2019	kommer	DC	Sthlm	att	satsa	resurser	och	engagemang	för	att	ta	kliv	närmare	att	
realisera	planerna	om	ett	Danskvarter.	Lokalens	skick	på	Jungfrugatan	har	blivit	alltför	
försämrad	och	möjligheterna	att	utveckla	verksamheten	i	linje	med	DC	Sthlms	ändamål	är	
tyvärr	begränsat	i	dagsläget.	Därför	arbetar	DC	Sthlm	vidare	med	initiativet	Danskvarter	som	
bättre	kan	svara	upp	på	fältet	och	medlemmarnas	behov.	Det	är	hög	tid	för	Stockholm	som	
en	av	Europas	snabbast	växande	konstnärliga	knutpunkter	att	skapa	ett	eget	”Danskvarter”.	
DC	Sthlm	har	under	2018	arbetat	med	en	kartläggning	av	det	samtida	dans-	och	
koreografifältet	i	Stockholm,	dess	behov	och	resurser.	Detta	arbete	har	utmynnat	i	en	vision	
om	ett	samlat	Danskvarter	där	flera	aktörer	bildar	ett	kluster	inom	ett	begränsat	geografiskt	
område.	DC	Sthlm	är	samlande	huvudpart	i	Danskvarteret,	som	är	tänkt	att	bli	en	
paraplyorganisation	för	samarbetsparterna,	vilka	behåller	sin	unika	struktur	och	verksamhet.	
DC	Sthlm	står	för	kontinuitet,	kompetens	och	bredd	genom	våra	utövande	medlemmar	och	
är	bäst	lämpade	att	förena	parterna.		
	
DC	Sthlm	kommer	under	2019	att	driva	arbetet	med	ett	Danskvarter	in	i	nästa	fas;	genom	ett	
antal	aktiviteter:	workshops	med	samarbetsparter,	kontakt	med	fastighetsägare,	
formulering	av	en	ekonomisk	och	organisatorisk	modell	för	ett	Danskvarter,	samt	att	utse	en	
referensgrupp	av	konstnärer/medlemmar	i	DC	Sthlm	som	följer	processen	tillsammans	med	
styrelse,	projektledare	och	verksamhetsledare,	för	att	säkerställa	god	kommunikation	
gentemot	medlemmarna.	Följande	större	aktörer	och	möjliga	samarbetsparter	(utanför	DC	
Sthlm)	som	har	visat	intresse	i	utredningens	första	fas:	Dansalliansen,	Cullbergbaletten,	
DOCH/SKH,	Dansistan	och	C.OFF.	
	
DC	Sthlm	har	sökt	utvecklingsmedel	för	genomförandet	hos	Stockholm	stads	
kulturförvaltning	och	beroende	på	utfall	av	sökta	medel	kan	projektets	genomförandeplan	
komma	att	justeras.”		
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Danskvarterets	syfte		
*Synergieffekter	
Genom	att	flera	aktörer	samlas	inom	ett	geografiskt	område	och	med	en	tydlig	struktur	för	
samarbete	ser	vi	ett	antal	synergieffekter.	Aktörerna	får	tillsammans	en	starkare	position	i	
hyresförhandlingar	gentemot	fastighetsägare.	En	effektivare	beläggning	av	
organisationernas	lokaler	bör	eftersträvas	genom	tät	kontakt	och	delvis	gemensam	
planering.	Möjligheter	att	dela	på	utrustning	som	scenteknik,	kontorsutrustning,	
specialiserad	teknik	för	ljud	och	film	mm.	kan	ge	ökat	utrymme	för	större	investeringar	i	
detta.	Viss	administration	bör	även	kunna	samordnas	för	att	mer	av	resurserna	ska	komma	
konstnärerna	till	del.	Hyreskostnader	för	t.ex.	vissa	större	förråd	bör	kunna	delas.	För	det	
konstnärliga	utbytet	inom	fältet	blir	synergieffekterna	stora	genom	att	det	skapas	naturliga	
mötesplatser	där	både	planerade	och	slumpvisa	möten	kan	äga	rum.	Gemensamt	arbete	
med	ökad	transparens	och	fler	öppna	utlysningar,	en	ökad	professionalisering	i	rekrytering	
och	urvalsförfaranden	genom	resurssamordning.		
	
*Kontinuitet	och	hållbarhet		
Danscentrum	Stockholm	som	demokratisk	medlemsorganisation	har	en	lång	tradition	av	att	
vara	navet	i	fältet,	en	plats	och	en	verksamhet	som	följer	och	understödjer	danskonstens	
utveckling.	Utövare	inom	det	fria	området	behöver	stöd	för	att	deras	konstnärskap	ska	hålla	
över	tid	och	möjliggöra	konstnärlig	utveckling.	Infrastrukturen	behöver	även	stödja	ett	aktivt	
arbetsmiljöarbete	för	att	förebygga	trakasserier	och	skapa	sunda,	hållbara	arbetsplatser	för	
det	utominstitutionella	danslivet.	Det	finns	utmärkta	exempel	på	verksamheter	som	
erbjuder	dansare	och	koreografer	möjligheter	till	utveckling,	stabilitet	och	kontinuitet	i	form	
av	studios	och	arbetsplatser,	i	Stockholm	t.ex.	tvärkonstnärliga	verksamheter	som	SITE	och	
Transit	kulturinkubator.	Ett	Danskvarter	blir	ett	nödvändigt	komplement	till	dessa	och	
därmed	ges	fler	möjligheten	till	kontinuitet	och	stabilitet.	Ett	initiativ	som	Danskvarteret	
skulle	rita	om	stadskartan	för	dans-	och	koreografifältet	och	som	ett	komplement	till	de	
sammanhang	som	redan	finns	generera	utrymme	för	flera	initiativ.	Fler	konstnärer	skulle	ges	
möjlighet	att	under	bättre	villkor	arbeta	med	sina	praktiker,	möta	en	publik	och	därmed	
kunna	utveckla	ett	hållbarare	konstnärskap.	Danskvarteret	ska	ge	utrymme	för	
transformationer	och	förändringar	och	ha	som	syfte	att	understödja	ett	rikare	konst	och	
kulturliv	i	Stockholms	stad	för	alla	vilket	ger	en	ökad	livskvalitet	i	staden	och	ett	starkare	och	
mer	jämlikt	samhälle.	
	
*Mångfald,	integritet	och	gemenskap		
Vi	ser	stor	potential	i	att	Danskvarteret	sammanför	fler	aktörer	inom	dans-	och	
koreografiområdet	för	att	bättre	samverka	kring	befintliga	resurser	men	också	utveckla	den	
kapacitet	som	redan	finns	till	fullo.	Danskvarteret	blir	en	sammankallande	aktör	som	både	
sammanförs	av	geografisk	närhet	och	gemensamma	idéer.	Danskvarteret	bör	husera	
flertalet	genrer	inom	dans	och	koreografiområdet	men	inte	bli	en	representation	av	
olikheter	i	sig,	utan	något	som	drivs	av	ett	särskilt,	gemensamt	intresse	och	där	flera	parter	
kan	bidra	till	detta.	Danskvarteret	blir	ett	av	många	initiativ	som	vill	ge	plats	för	den	kraft,	
mångfald	och	kreativitet	som	Stockholms	utominstitutionella	dans	och	koreografiutövare	
besitter.		
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Danskvarterets	beståndsdelar	
*Arbetsplatser	(studio,	skrivbordsplatser,	lagerplatser)	
Arbetsplatser	i	form	av	studios	och	skrivbordsplatser	inom	en	geografisk	närhet,	där	var	och	
en	av	organisationerna	som	ingår	i	Danskvarteret	själva	ombesörjer	sina	lokaler,	men	
paraplyorganisationen	Danskvarteret	sköter	gemensam	planering	och	kommunikation.	
Lagerplatser	för	förvaring	av	scenografi	teknik,	samt	för	utlåning	och	byteshandel	mellan	
aktörer.	Samtliga	lokaler	bör	vara	fullt	tillgänglighetsanpassade.		

*Publik	verksamhet/	publikutveckling	
Inom	dans-	och	koreografiområdet	i	Stockholm	idag	saknar	vi	ett	initiativ	som	drivs	mer	på	
konstnärernas	villkor.	Vi	ser	att	de	befintliga	scenerna	som	främst	presenterar	samtida	dans	
och	koreografi	idag	har	konstnärliga	ledare	med	långa	mandatperioder.	Den	publika	
verksamheten	på	Danskvarter	bör	bedrivas	med	mandatperioder	på	t.ex.	två	år,	för	att	skapa	
en	infrastruktur	som	kompletterar	den	befintliga	samt	har	en	uttalad	vilja	att	inte	skapa	
maktcentrering	och	som	främjar	nya	inflöden	och	idéer.	Samtlig	publik	verksamhet	bör	vara	
fullt	tillgänglighetsanpassad.		

Danskvarteret	bör	finnas	för	att	publikarbetet	för	dansen	som	konstform	ska	kunna	
utvecklas.	En	publikutveckling	där	alla	Stockholms	medborgare	på	olika	sätt	får	tillgång	till	
och	har	möjlighet	att	ta	del	i	och	av	konst	i	form	av	dans	och	koreografi.	Danskvarterets	
publika	aktiviteter	bör	därför	i	stor	utsträckning	ha	fritt	inträde	så	att	en	publik	har	möjlighet	
att	återvända	regelbundet	till	Danskvarteret	för	att	bli	delaktiga	i	dans	och	koreografi	som	
ett	väsentligt	och	vitalt	konstområde.		

*Kunskapsnav	och	producentstöd	
Syftet	med	att	skapa	kunskapsnavet	är	att	samla	och	sprida	information	och	kunskap	inom	
fältet,	ta	till	vara	enskilda	initiativ,	förvalta	idéer	och	verka	för	ökat	utbyte	och	samarbete.	
Inom	kunskapsnavet	ryms	även	önskemål	om	informationskontor	samt	utökat	arbete	med	
dokumentation	och	arkivering.	En	plats	man	kan	använda	för	både	enklare	
informationshämtning	och	till	fördjupning.	Syftet	med	producentstöd	och	
inkubatorverksamhet	till	konstnärer	är	att	skapa	en	starkare	infrastruktur	som	stödjer	fältets	
utveckling	och	ger	ökat	utrymme	för	konstnärerna	att	skapa	konst.	Dessa	beståndsdelar	ska	
konkretiseras	och	formuleras	mer	exakt	under	workshops	i	samarbete	med	utövare	och	de	
övriga	aktörer	som	nu	kommer	att	gå	vidare	med	att	skapa	ett	Danskvarter	där	alla	bidrar	
med	sin	specifika	expertis	och	resurser.	

Daglig	träning		
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.	
	
DC	Sthlm	har	under	föregående	år	sett	ett	behov	av	att	bättre	svara	upp	på	dansares	behov	
av	träning;	dels	att	problematisera	begreppet	träning,	men	också	att	bredda	utbudet	av	vilka	
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typer	av	klasser	som	erbjuds	på	vilket	sätt.	2019	kommer	DC	Sthlm	att	undersöka	
möjligheterna	för	att	bredda	Daglig	träning	och	expandera	och	variera	utbudet	av	klasser	
inom	nutida	tekniker;	med	tillägg	som	en	mer	somatiskt	inriktning	och	en	mer	streetinriktad.	
	
Till	hösten	2019	vill	vi	samarbeta	med	fler	olika	typer	av	aktör	inom	branschen	runt	om	i	
staden	för	genomförandet	av	Daglig	träning.	DC	Sthlm	kommer	att	förlägga	klasserna	i	högre	
grad	hos	samarbetspartnerna.	Detta	för	att	skapa	fler	kontaktytor	och	mötesplatser	i	
branschen,	där	dansare	och	koreografer	kan	möta	en	kontext	och	ett	sammanhang	för	
vidare	möjliga	kontakter.		
	
DC	Sthlm	är	initierande	part	i	ett	nordiskt	nätverk	för	daglig	träning	där	vi	tillsammans	med	
Dansehallarna	(Köpenhamn),	Proda	(Oslo)	och	Zodiak	(Helsingfors)	fokuserar	på	
kunskapsutbyte	om	lokala	konstnärer	och	samarbete	kring	internationellt	utbyte.		

Förmedlande	verksamhet	

Regionalt	
DC	Sthlm	kommer	att	under	2019	att	fokusera	på	turnéutvecklingsmöjligheter	regionalt	och	
verka	för	att	turnévillkoren	för	arrangörer	och	utominstitutionella	scenkonstnärer	förbättras.	
DC	Sthlm	följer	och	är	aktiv	dialogpartner	i	SLL	kulturstrategi	och	den	regionala	
utvecklingsplanen.	För	att	bättre	följa	och	skapa	dialog	kring	regionernas	uppdrag	inom	
Kultursamverksansmodellen	kommer	DC	Sthlm	att	under	2019	invitera	danskonsulenter	
verksamma	i	regionerna	i	Mellansverige	till	dialog;	för	att	bättre	samverka	kring	kunskap,	
information	och	möjligheter	och	potential	för	residens	och	spelmöjligheter	i	regionen.		
	
DC	Sthlm	samverkar	även	med	Teatercentrum,	Manegen	och	Riksteatern	Östergötland	i	
denna	fråga	för	att	skapa	dialog	och	förtydliga	befintliga	strukturer	och	se	över	vilka	hinder	
och	möjligheter	som	finns	för	att	utveckla	turnémöjligheterna	främst	regionalt	men	i	
förlängningen	även	nationellt.		
	
Mötesplats	Dans	
Tillsammans	med	AF-Kultur	Media	och	Teaterförbundet	planerar	DC	Sthlm	genomföra	
Mötesplats	Dans	för	fjärde	året	2019.	Syftet	är	att	stärka	kontaktytorna	mellan	dansare	och	
koreografer	samt	öka	transparens	och	arbeta	för	fler	öppna	utlysningar,	en	ökad	
professionalisering	i	rekrytering	och	urvalsförfaranden	och	mindre	rekrytering	inom	egna	
”vänskapsekonomier”.	Formatet	för	Mötesplats	Dans	är	framtaget,	i	samverkan	med	ett	
antal	koreografer,	för	att	verka	som	mötesplats	i	högre	grad.	Vi	har	också	valt	att	fokusera	
på	koreografer	som	vill	bredda	sin	rekryteringsprocess	utanför	sitt	redan	informella	nätverk,	
men	som	samtidigt	inte	har	möjlighet	att	arrangera	egna	auditions	och	öppna	
ansökningsförfaranden.	Alla	inbjudna	koreografer	har	projekt–	eller	verksamhetsstöd	för	att	
mötesplatsen	ska	verka	arbetsförmedlande.	
	
	

Internationellt	
DC	Sthlm	kommer	under	2019	att	ta	fram	en	strategi	med	möjliga	koncept	för	att	arbeta	mer	
kontinuerligt	med	internationellt	förmedling.		2020	vill	DC	Sthlm	realisera	några	
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internationella	nedslag.	Vi	arbetar	vidare	med	internationella	systerorganisationer,	nätverk	
och	relevanta	internationella	programmerare	och	festivaler.	
	
DC	Sthlm	kommer	att	arbeta	vidare	med	internationell	förmedling	genom	att	bjuda	in	
curatorer,	programmerare	och	relevanta	samarbetspartners	till	Stockholm	för	att	se	
föreställningar	och	delta	i	festivaler	och	samtal.	Detta	arbeta	görs	gärna	i	samarbete	med	
Konstnärsnämndens	Internationella	Dansprogram.		
	

Nationellt	
	
*Dansmässan	
Föregående	år	tog	DC	Sthlm	fram	ett	nytt	format	för	Dansmässan;	den	pågår	nu	i	tre	dagar	
på	flera	platser	runt	om	i	staden.	Till	varje	Dansmässan	kommer	en	ny	urvalsgrupp	att	
tillsättas.	Tanken	är	att	jurygruppen	får	integritet	att	göra	urvalet	utifrån	anmälningar	som	
kommit	in	efter	att	en	utlysning/open	call	gått	ut.	Urvalsgruppen	kommer	att	få	uppdraget	
att	skapa	ett	program	för	ett	års	upplaga	av	Dansmässan	(inklusive	samtal	och	seminarier).	
Juryn	ska	bestå	av	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.	För	att	undvika	maktcentrering	och	möjliggöra	för	att	Dansmässan	blir	
ett	forum	som	lyfter	fram	olika	perspektiv	på	dans	och	koreografi	utses	en	ny	urvalsgrupp	
för	varje	års	upplaga	av	Dansmässan.	Över	tid	ska	Dansmässan	återspegla	det	
utominstitutionella	danslivet,	i	form	av	att	olika	perspektiv	och	uttryckssätt	representeras	
där.	

Under	Dansmässan	kan	konstnärerna	presentera	sina	verk	som	helhet	men	också	göra	
utdrag,	work-in-progress	och	olika	slags	samtal.		För	att	stärka	angelägenhetsgrad	och	
relevans	är	Dansmässan	öppen	för	dans-	och	kulturintresserade	medborgare	och	inte	enbart	
arrangörer.	Dansmässan	kommer	verka	som	en	dansfestival,	som	stärker	och	förmedlar	
uppdrag	för	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.	Till	2019	vill	vi	fortsätta	att	samarbeta	med	lokala	aktörer	runt	om	i	
staden,	såsom	MDT,	Scenkonstmuseet,	SKH/DOCH,	Eric	Ericssonhallen,	Weld,	
SITE/Konstverket,	Dansens	Hus,	ZebraDans	och	Slaktkyrkan.		

Vi	vill	främst	presentera	föreställningarna	på	andra	platser	än	de	redan	etablerade	
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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.	

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	och	arrangörer.		
	

*	Publika	verksamheten	
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.	
	
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.		
	
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.	
	
För	2019	kommer	vi	att	tydligare	informera	våra	medlemmar	om	möjligheten	att	spela	
föreställningar	och	ha	work-in-progress	visningar	och	samtal	på	DC	Sthlm.	I	det	fall	att	det	
kommer	fler	förfrågningar	än	vi	kan	genomföra,	kommer	samma	urvalsgrupp	som	
Dansmässan	att	stå	för	beslut	om	programpunkterna,	annars	är	det	först	till	kvarn-principen	
som	gäller.		
	
Samtal	och	föreläsningar	planeras	i	samarbete	med	bland	andra	SKH/DOCH,	MDT,	C.OFF	och	
andra	aktörer	i	Stockholm.	DC	Sthlm	fortsätter	under	2019	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.	Vi	planerar	ett	DC	Intro	per	år.		

Residens	

Residenssamarbete		
DC	Sthlm	och	MDT	vill	starta	ett	residensprogram	i	form	av	ett	finansierat	
förproduktionsresidens	tillsammans	med	Botkyrka	konsthall	i	Fittja.	Under	2018	har	vi	sökt	
finansiering	för	detta	initiativ.		
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Den	prioriterade	målgruppen	är	”oetablerade”	koreografer.	Med	oetablerade	koreografer	
avses	koreografer	som	håller	på	och	etablerar	sig	på	fältet,	de	kanske	är	relativt	
nyutexaminerade,	eller	har	omformulerat	sin	konstnärliga	praktik	och	tagit	en	ny	konstnärlig	
inriktning.	De	har	således	inte	ett	kontinuerligt	verksamhetsstöd	från	någon	offentlig	
bidragsgivare.	Idag	finns	väldigt	begränsade	möjligheter	för	koreografer	och	dansare	att	få	
betalt	under	en	researchperiod.	Detta	arbete	ofta	sker	på	ideell	basis	från	konstnärerna	och	
detta	vill	vi	korrigera	genom	att	skapa	ett	residens	som	inkluderar	arvode	för	konstnärens	
arbetstid.	Residensprogrammet	syftar	till	att	möjliggöra	för	konstnärer	att	inom	ramen	för	
att	finansierat	residensprojekt	(således	att	konstnären	får	lön	och	ej	endast	enbart	lokaler	
och	teknik)	att	testa	sina	idéer	i	en	utforskande	miljö	innan	någon	formell	bidragsansökan	
har	skickats	in,	för	att	underbygga	och	stärka	sin	konstnärliga	praktik.	Residenset	ska	skapa	
möten	mellan	dels	den	svenska	och	internationella	dansmiljön	men	även	hitta	sätt	att	fylla	
på	deras	arbete	med	svensk	eller	internationell	expertis	från	andra	områden	än	dans-	och	
koreografin.		
	
Alla	tre	arrangörsorganisationer	(MDT,	DC	Sthlm,	Botkyrka	konsthall)	går	ut	med	ett	”open	
call”	och	konstnärerna	får	söka.	I	utformningen	av	residenset	utgår	vi	från	konstnären,	som	i	
en	enklare	ansökan	får	formulera	önskemål	om	en	person	att	arbeta	med	i	residenset	en	så	
kallad	“expert”.	Det	kan	vara	extremt	exakt	som	klickar	i	deras	egen	research	(forskare,	
genusvetare,	filosofer	eller	fysiker	osv)	eller	det	kan	vara	duktiga	producenter	eller	
dramaturger.	En	referensgrupp	kommer	att	tillsättas	för	att	göra	urvalet	av	koreografer.		
	
Detta	nya	residensinitiativ	mellan	DC	Sthlm	och	MDT	startar	initialt	med	en	organisation	
utanför	dansfältet.	Om	resultatet	blir	lyckat,	vill	vi	nästa	år	fortsätta	med	“syskonsthallarna”	
(Marabouparken,	Tensta	konsthall,	Botkyrka	konsthall,	Konsthall	C)	och	Bagarmossen	
Folkets	Hus.		

Koreografisk	fristad	
Under	2019	kommer	DC	Sthlm	att	förankra	möjliga	samarbetspartners	för	att	skapa	en	
koreografisk	fristad	i	Stockholm.	Samarbetet	med	ICORN	för	att	administrera	och	bygga	
verksamheten	långsiktigt	planeras.		
	
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.	

Under	2019	planerar	vi	två	medlemsmöten	per	säsong.	Dessa	möten	ska	främja	dialogen	
mellan	medlemmarna,	kansliet	och	styrelsen.	Kontinuerligt	kommer	kansliet	utveckla	och	
formalisera	dialogen	med	medlemmarna	bl.a	via	sociala	medier.		

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.	
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Arbetsgivarstöd	
DC	Sthlm	planerar	att	under	2019	erbjuda	våra	medlemmar	en	kurs	om	arbetsgivaransvar,	
med	fokus	på	arbetsrätt,	arbetsmiljölagen	och	ledarskapsfrågor.	Kursen	kommer	att	
arrangeras	vid	två	tillfällen	under	året.		

Kommunikation	och	fördjupning	

Ny	profil,	hemsida	och	redaktionellt	material	
Till	senare	delen	av	hösten	2019	kommer	DC	Sthlm	att	lansera	en	ny	grafisk	profil	med	
tillhörande	hemsida.	Hemsidan	ska	tydliggöras	och	bättre	svara	upp	på	behoven	inom	
verksamheten	och	hos	medlemmarna.	På	hemsidan	ska	det	göras	plats	för	medlemmarna	
att	lägga	upp	information,	posta	turnédatum,	trailers	mm.	
		
DC	Sthlm	ska	under	2019	ta	kliv	för	att	bli	en	tydligare	röst	för	dans	och	koreografiområdet-	
både	för	att	stärka	internt	inom	fältet	med	också	externt	utanför	branschen.	DC	Sthlm	
kommer	att	lyfta	kulturpolitiska	frågor,	till	mer	konstnärliga	processer,	danshistoria,	
intervjuer	med	konstnärliga	ledare,	riksteaterföreningarna,	och	myndigheters	uppdrag	mm.	
DC	Sthlm	ska	bli	en	plats	för	kunskap	och	fördjupning.	Fler	format	ska	få	ta	plats	text,	video,	
podd	mm.		
	

Diskurs	fördjupning			
DC	Sthlm	kommer	att	vara	en	partner	i	arrangerandet	av	konferensen	Postdance-ing,	
uppföljaren	till	konferensen	till	Post	dance.	Årets	konferens	kommer	att	fokusera	på	själva	
görandet	och	dansandet.	MDT	är	sammankallade	partner	och	konferensen	genomförs	
tillsammans	med	DOCH/SKH	och	Cullbergbaletten.		
	
Kansli	och	personal	
Under	2019	har	DC	Sthlm	två	tjänster,	en	verksamhetsledare	på	100	%	och	en	
dansadministratör	på	50%.	Till	särskilda	projekt	anställs	projektanställda,	t.ex	för	
Dansmässan	och	Danskvarteret.	Ekonomitjänst	köps	av	Modern	Ekonomi	och	revisionstjänst	
av	Patrice	Weis	från	byrån	Revision	och	Rådgivning.	Kansliet	håller	öppet	för	medlemsservice	
på	förmiddagar,	tidsbokning	krävs.		

	


