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Om Danscentrum Stockholm 
Danscentrum Stockholm är en medlemsorganisation för professionella koreografer och dansare inom 
det fria dansfältet. 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 olika aktörer för att möjliggöra fler samarbeten och 
synergieffekter och skapa fler arbetstillfällen. DC Sthlm arbetar kulturpolitiskt för att stärka och 
förbättra danskonstnärernas villkor och dansens infrastruktur. DC Sthlm verkar för att konstens 
egenvärde, konstnärlig kvalitet och kulturell mångfald sätts högt på agendan i kommunal, regional 
och nationell kulturpolitik. Genom att vara en knutpunkt med kunskap och kompetens tar vi vårt 
förmedlande uppdrag på allvar och stärker 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 verkat i över 45 år och 
medlemsantalet växer stadigt, nu över 200 medlemmar. 

DC Sthlms vision 2022 
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. Under 2022 kommer fokus vara att stärka och 
upprätthålla kärnverksamheten och skapa förutsättning för koreografer och dansare att fortsätta 
verka i branschen, då coronapandemin slagit hårt mot det utominstitutionella fältet.  
 
 

Verksamhet och aktiviteter 2022 
 
 
Danskvarteret 
Stockholmsområdet är i stort behov av fungerande och tillgängliga (ekonomisk, geografisk och 
verksamhetsanpassat) produktionsplatser och scener för presentation. Därför har DC Sthlm initierat 
projektet Danskvarteret som tar ett samlat grepp på befintliga verksamheter i området som bättre 
kan samverka för att stärka fältet. Visionen är ett samlat Danskvarter där flera aktörer bildar ett 
kluster inom ett begränsat geografiskt område där lokaler och resurser delas. 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. Danskvarter ska svara 
upp på de utmanade förutsättningarna som de utominstitutionella utövarna verkar inom.  
 
Till 2022 kommer DC Sthlm att ta ett första kliv in i nya tillfälliga lokaler. Under året kommer DC 
Sthlm att delvis husera ”Lilla Teatern” på Barnhusgatan 14 samt att fortsatt disponera studiosarna i 
Klotet i samarbete med Dansens Hus. Samarbetet med Dansens hus om kontorslokalen fortsätter 
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under hela 2022. Vidare inom ramen för Danskvarteret fortgår arbetet med det långsiktiga skapandet 
av nya lokaler för dans, där organisationen eftersträvar nya permanenta lokaler för dans.  
 
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. 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 
Stockholm för alla vilket ger en ökad livskvalitet i staden och ett starkare och mer jämlikt samhälle. 
 
Det är hög tid för Stockholm som en av Europas snabbast växande konstnärliga knutpunkter att 
skapa ett eget Danskvarter. Visionen är att Danskvarteret kommer bestå av arbetsplatser (studio, 
kontorsplatser, lagerplats, publik verksamhet, publikutveckling, kunskapsnav och producentstöd.  

Residensverkssamhet 
Under 2022 kommer en uppstart av Danskvarterets samarbetsinriktade innehåll att realiseras. DC 
Sthlm planerar att inom ramen för Danskvarteret att starta en form av residensverksamhet  
tillsammans med Dansens Hus (både dansstudio och kontorsplats) som syftar till att professionalisera 
förproduktionsfasen som allt oftare sker helt obetalad från koreografernas sida. I residensen ska 
koreograferna få möjlighet till stöd kring teknik, kommunikation eller produktion. Detta är ett 
omfattande och avgörande arbete för att ens vara aktuell för att ansökningar kan beviljas. Därav 
kommer residensen att arvoderas. Ett led i Danskvarterets arbete är att stärka arbetsmöjligheter 
samt villkor för fria fältets aktörer att arbeta långsiktigt och hållbart. 
 

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 bland 
annat SKH/DOCH, Dansalliansen, Kungliga Svenska Balettskolan, Cullberg, Dansens Hus, MDT och 
Manegen. 
 
DC Sthlm har under senaste åren sett ett behov av att bättre svara upp på dansares behov av träning; 
att bredda utbudet av vilka typer av klasser som erbjuds på vilket sätt, samt att bredda målgruppen. 
2022 kommer DC Sthlm fortsätta att arbeta för att expandera Daglig träning och variera utbudet av 
klasser inom nutida tekniker samt en mer kontinuerlig streetinriktad klass. DC Sthlm fortsätter att 
samarbeta med fler olika typer av aktör inom branschen runt om i staden för genomförandet av 
Daglig träning. Arbetet med att expandera och förlägga klasser hos samarbetspartnerna fortsätter. 
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.  
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DC Sthlm är initierande part i ett nordiskt nätverk för daglig träning där vi tillsammans med 
Dansehallerne (Köpenhamn), Proda (Oslo) och Zodiak (Helsingfors) fokuserar på kunskapsutbyte om 
lokala konstnärer och samarbete kring internationellt utbyte. 

Förmedlande verksamhet 
Regionalt 
Ett sätt att stödja koreografer och dansare att upprätthålla sin verksamhet är de dansresidens som 
DC Sthlm initierade pga coronakrisen. Residensen genomfördes i samarbete med Dansens Hus. 
Vardera residens gav en danskonstnär studiotid om 1-2 veckor samt ett arvode mellan 5000-20 000 
kr. DC Sthlm planerar att fortsätta med dessa residens under kommande år. De syftar till att stödja 
koreografer med olika etableringsnivå för att få en finansierad möjlighet att arbeta i en dansstudio.  
 
Under kommande år kommer DC Sthlm att vidare fokusera på turnéutvecklingsmöjligheter regionalt 
och verka för att turnévillkoren för arrangörer och utominstitutionella scenkonstnärer förbättras. 
Detta behöver återstartas efter coronapandemin. Insatser för förmedling behövs både för etablerade 
och mer oetablerade koreografer.  
 
DC Sthlm följer och är aktiv dialogpartner i Region Stockholms kulturstrategi och den regionala 
utvecklingsplanen. För att bättre följa och skapa dialog kring regionernas uppdrag inom 
Kultursamverksansmodellen kommer DC Sthlm verka för mer kontakt och utbyten med dans- och 
teaterkonsulenter verksamma i regionerna i Mellansverige; för att bättre samverka kring kunskap, 
information och möjligheter och potential för residens och spelmöjligheter i regionen. DC Sthlm 
samverkar 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.  
 

Publik verksamhet 
DC Sthlm är 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 Sthlm är en 
öppen plats för alla medlemmar att visa sina verk, workinprogress. Den nya platsen ”Lilla Teatern” 
kommer att etableras under året.  
 
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. DC Sthlm kommer att arbete för att den 
publika verksamheten ska bli mer angelägen även utanför kretsen av utövare och medlemmar. Vi ska 
vara både en välkänd plats för återkommande besökare, och 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 
med arrangörer och för turné. I det fall att det kommer fler förfrågningar än vad vi kan genomföra, 
kommer samma urvalsgrupp som arbetat med Dansmässan att stå för beslut om programpunkterna, 
annars är det först till kvarn-principen som gäller. Samtal och föreläsningar planeras i samarbete med 
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bland andra SKH/DOCH, MDT, SITE och andra aktörer i Stockholm. DC Sthlm fortsätter 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.  

 

Nationellt 
 
Dansmässan 
Dansmässan har expanderat och pågår nu i tre dagar på flera platser runt om i Stockholm, sen 2020 
nu också digitalt. Den digitala dimensionen kommer fortsatt att behöva utvecklas och finnas kvar på 
något sätt även framöver, även efter pandemin. Idén med Dansmässan är att skapa ett 
återkommande forum där den svenska samtida dansen och koreografin får möta en bredare publik, 
konstnärer får träffa varandra men också programläggare, arrangörer och kuratorer. Vi vill att 
Dansmässan ska vara en plattform för en öppen och generös debatt om det som sker i våra studios, 
repetitionslokaler, scener och kontorslokaler. Vad säger konstnärerna om skapandets villkor? Var 
sker våra möten? Med vilka förutsättningar skapas dans och för vem? 
 
Till varje Dansmässa tillsätts en urvalsgrupp. Jurygruppen får mandat att göra urvalet utifrån 
anmälningar som kommit in genom en utlysning/open call som gått ut. Urvalsgruppens uppdrag är 
att skapa ett program för ett årsupplaga av Dansmässan (inklusive att vara engagerad i 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 utifrån konstnärlig 
kvalitet eller att skapa en bredd. För att undvika maktcentrering och möjliggöra att Dansmässan blir 
ett forum som lyfter fram olika perspektiv på dans och koreografi utses en ny urvalsgrupp för varje 
år. 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. Dansmässan ska ha en 
fortbildande och utvecklande roll, som lyfter blicken och tar in fler perspektiv.  

Vi kommer att samarbeta med fler aktörer inom dans- och kulturfältet för att stärka 
genomslagskraften. Till 2022 vill vi återigen samarbeta med lokala aktörer runt om i staden, såsom 
Dansens Hus, MDT, Scenkonstmuseet, Riksteatern, SKH/DOCH, Weld, SITE/Konstverket, ZebraDans, 
Slaktkyrkan men även bredda samarbetspartner till olika konsthallar.  
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I och med coronapandemin beslutade DC Sthlm att streama mässan online för att tillgängliggöra för 
fler. Vår förhoppning är det samtidigt är startskottet för att vi framöver också ska kunna fortsätta att 
digtalisera vissa delar av mässan. Således att både kunna erbjuda en mässa fysiskt på plats och ett 
visst digitalt utbud.  

Dansmässan ska långsiktigt verka för att skapa bättre infrastruktur och möjligheter för fler platser, 
också utanför den etablerade dansscenen att presentera dans och koreografi. 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 över hela 
landet. Dansmässan verkar för fler kontaktytor och bättre samverkan för koreografer och 
arrangörer.  

Intersektionellt perspektiv  
DC Sthlm att fortsätta arbetet med att stärka medvetenheten om intersektionella perspektiv och 
strukturer, vilka mönster och normer som exkluderar och inkluderar verksamma i fältet. DC Sthlm 
ingår i ett nätverk med olika dansaktörer, bl a DOCH/SKH, Riksteatern/Cullberg, Dansens Hus och 
MDT. I detta nätverk belyses de olika organisationers möjlighet att skapa förändring till ett mer 
inkluderande dansfält. Ett Intersektionellt perspektiv är grundläggande faktor för DC Sthlms 
verksamhet och bör genomlysas genom all verksamhet och alla projekt, såsom Daglig träning, 
Danskvarteret, föreställningsverksamhet och bredare medlemsrekrytering, mm. DC Sthlm verkar för 
en bredare representation i alla delar av verksamheten.  
 
Transparens och öppenhet är viktigt i organisationen. Det gäller tillgänglighet och medvetenhet kring 
hur och på vilka grunder beslut fattas. Vid val av coacher till daglig träning så eftersträvar vi en 
könsfördelning som är representativ för de verksamma i det fria fältet. Arvodena är samma för alla. 
Valet av inriktning på träningen styrs av dansarna, genom bl.a en referensgrupp, med strävan till 
mångfald i både uttryck och inriktning kring praktiker men även kring val av coacher. Detsamma 
gäller Dansmässan och den publika verksamheten. För att kunna fungera på längre sikt behöver DC 
Sthlm anpassa verksamheten till att bli mer tillgängliga för personer med funktionsvariationer. Det 
sistnämnda kommer vara ett viktigt perspektiv i planeringen av nya permanenta lokalerna. 

Medlemsarbetet 
Medlemmarna - koreografer, dansare och andra professionella och konstnärligt verksamma inom 
dansområdet är kärnan i organisationen. DC Sthlm främjar medlemmarnas verksamheter genom att 
erbjuda studios till väldigt förmånliga priser. För de frilansande professionella dansarna anordnas 
daglig träning och workshops. Dessutom erbjuds rådgivning i samtliga delar av produktionsprocessen 
– ansökningsarbete, budgetering, avtalsfrågor, repetitionsplanering, personalfrågor och rekrytering. 
 
DC Sthlm fortsätter att utveckla vår medlemsservice, nu bokas t.ex medlemmarna studion online på 
hemsidan, vilket betyder att de kan boka precis när de passar dem och inte bara under kansliets 
öppettider. Vi lägger ett stort fokus på att lyfta fram våra medlemmar kontinuerligt genom att sprida 
information om deras arbeten via vår hemsida och nyhetsbrev som riktas särskilt till arrangörer och 
bidragsgivare. Under Dansmässan kommer medlemmarna att synliggöras för både arrangörer och 
publik. Föreställningsverksamheten i studion är också ett sätt för medlemmarna att presentera sina 
produktioner. 
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Arbetet med att stärka de frilansande koreograferna kring deras arbetsgivaransvar fortsätter. DC 
Sthlm planerar att erbjuda våra medlemmar en vidare fördjupning om arbetsgivaransvar.  
 
DC Sthlm kommer att under 2022 att erbjuda medlemmarna att använda vår streaming-utrustning i 
studiosarna för att tillgängliggöra deras verksamhet digitalt. Det kommer att arrangeras två kurser 
för medlemmarna för att hantera tekniken.  
 
 

Förmedling av arbetstillfällen och samarbeten för koreografer och 
dansare 
DC Sthlms förmedlande verksamhet utgörs bl.a  av Dansmässan och den förmedlingsprocess som 
följer samt i våra lokaler av föreställningar, visningar, samtal, workshops mm. Vi arbetar med sociala 
medier för att nå ut med information i fler kanaler. Övrig kommunikation sker via hemsidan som 
utvecklas ytterligare kontinuerligt efter behov. DC Sthlm fortsätter som arrangör inom Dansistan och 
utgör dessutom en del i både programgrupp och styrgrupp. Samarbetet med Arbetsförmedlingen 
Kultur Media fortsätter i relation till myndighetens förutsättningar. Vi uppdaterar och utvecklar alltid 
DC Sthlms arrangörskontakter och arbetar vidare med att lägga till bl.a teaterkonsulenter.  

Kulturpolitik och arbetsmarknadspolitik 
DC Sthlm är en självklar part för organisationer, myndigheter, scener, arrangörer, medlemmar och 
övriga aktörer att vända sig till inom dansområdet och särskilt gällande Stockholmsregionen. Genom 
att verka för de frilansande danskonstnärerna, och som organisation arbeta för förbättrade villkor för 
koreograferna, stärker DC Sthlm infrastrukturen för den samtida danskonsten. DC Sthlm är aktiv i den 
regionala kulturpolitiska debatten och lyfter fram danskonstens och dess utövares behov. DC Sthlm 
samlar branschen för att diskutera viktiga strategiska frågor och kommunicera med politiker och 
beslutande tjänstemän kring koreografernas och dansarnas situation. 

Kansliet 
Kansliet disponerar idag en verksamhetsledare på 100 % och en projektledare/kommunikatör på  
50 %, samt en ekonom på 20 %, för specifika uppdrag anlitas det externt och vid specifika 
arbetstoppar, t.ex vid Dansmässan och Danskvarteret anlitas personal både på timmar samt med 
tidsbegränsade anställningar/uppdrag.  
 

 
 



Danscentrum Stockholm
Organisationsnummer 802005-3909

ÅR 2022 Budget Danscentrum Stockholm Beslutad budget

INTÄKTER Budget 2022

BIDRAG 
BUDGET Avstämning 1/1

ORDINARIE VERKSAMHET/KANSLI 
KUR/Verksamhetsbidrag CB 1 150 000
Regionen verksamhetsbidrag 350 000
Regionen coronastöd 200 000
SUMMA: 1 700 000

DAGLIG TRÄNING KUR/DT 690 000 beslut
SUMMA: 690 000

DANSMÄSSAN KUR/Projektbidrag Dansmässan 400 000
Sthlm stad Dansmässan 100 000
SUMMA: 500 000

PUBLIK VERKSAMHET SCEN Stockholms stad, kulturstöd projekt 250 000
0

SUMMA: 250 000

DANSKVARTER Regionen Danskvarteret 150 000
Sthlm stad 0
SUMMA: 150 000

TOTAL BIDRAG: 3 290 000
3 290 000 kontrollruta

ÖVRIGA INTÄKTER

ORDINARIE VERKSAMHET/KANSLI Studiouthyrning ABF 5 000
Studiouthyrning Dansens Hus 150 000
Medlemsavgifter 100 000
Samarbeten bl.a Dansens Hus 100 000 residens
SUMMA: 355 000

DAGLIG TRÄNING DT deltagaravgifter 100 000
SUMMA: 100 000

DANSMÄSSAN Biljettintäkter Dansmässan, allmän publik + arrangörer 15 000
Samarbeten m ex. Dansens Hus, SRD, DCRIKS 50 000 ej klart
SUMMA: 65 000

PUBLIK VERKSAMHET SCEN Biljettintäkter 5 000
SUMMA: 5 000

DANSKVARTER Projekt 0
SUMMA: 0

ÖVRIGA INTÄKTER Övrigt mm 0
SUMMA ÖVRIGA INÄKTER: 525 000

525 000 kontrollruta

TOTALA INTÄKTER: 3 815 000
3 765 000 kontrollruta

RESULTAT 2022 0

KOSTNADER Budget 

BUDGET
ORDINARIE VERKSAMHET/KANSLI

Hyra/el LOKALHYRA, Klotet + kontor 120 000
El 0
Städ 24 000
Adminstrativa kostnader 0
Övriga lokalkostnader 0

Driftkostnader Kopiator 104 925
Telefoni,internet,datasupport 70 000
Hemsida 20 000
Resekostnader, internationell förmedling, nätverk mm 22 000
Marknadsföring, annonsering 0

Kontorsmaterial Kontorsmaterial 10 000
Returpapper mm 4 000
Företagsförsäkring 30 000



Admin Köpta tjänster, underhåll hemsida, rådgivning mm. 23 000
Styrelsearvoden och möten 120 000
Revisionsarvode 30 000
Banktjänster, izettle 5 000
Konsultarvoden advokat mm 20 000
Studiebesök,dansbiljetter,tidskrifter 15 000
Transport, frakt 0
Utbildning/sjuk-hälsovård/kurs 82 500
Övrigt Oförutsett, etc 0
Representation 5 000

Löner Löner kansli: Verksamhetsledare, Projektledare/Kommunikatör, Redovisningsekonom 1 143 062
Friskvård 8 000
Avskrivna kundfordringar 0
SUMMA: 1 856 487

DAGLIG TRÄNING Värd daglig träning 133 951
Daglig träning; coacher, referensgrupp, resor 220 000
SUMMA: 353 951

DANSMÄSSAN Marknadsföring/Grafisk design/print 88 000
Lokaler/Hyreskostnad 100 000
Seminarium 2 st/samarbete med DH 20 000
Transport/resor/boende - utövare 30 000
Catering 25 000
Tekniker/arvode 50 000
Teknisk hyra/Extra tekniker 50 000
Hyra bord/stolar mm 10 000
Löner, arvoden urvalsgrupp/gager 120 000
Projektanställd/projektledare 92 940
Kostnad fest/dekoration 30 000
Streaming/digitalisering 70 000
Bensin/parkering osv 5 000
Roll-up/trycksak 10 000
Städfirma 5 000
Annat – domainnamn, VOD-tjänst 5 000
SUMMA: 710 940

PUBLIK VERKSAMHET SCEN Föreställningsvärd 50 000
Arvoden konstnärer, teknikhyra 90 000
Lokalhyra 70 000

0
SUMMA: 210 000

Residensverksamhet Arvoden konstnärer 100 000
Tekniker 60 000
Lokalhyra 129 250
Producentstöd 40 000
Kurser, mötesplats dans, coronastöd 50 000
SUMMA: 379 250

DANSKVARTER
Processledare camilla jan-juni 100 000
Konsultarvode bygg, arkitekt mm 65 000
Konsultarvode övrigt 40 000
Övrig konsultation projektgrupp 30 000
SUMMA: 235 000

Övriga kostnader
SUMMA: Övrigt, nyckeldeposition mm 69 372

TOTALA KOSTNADER 2022: 3 815 000
Kostnader kontrollruta: 3 815 000 kontrollruta

ÅRETS RESULTAT: 0

Total Löner; 
Total löner/lönefliken:
Total löner beslutad budget:




