Hej!
Jag heter Matilda Björkbacka och är ny Verksamhetsutvecklare i dans på Kultur
Gävleborg.
Här kommer nyheter, länkar till Kultur Gävleborgs kulturskaparutlysning och lite
olika tips!
Jag ser fram emot fina samarbeten och hoppas trots denna ovissa tid att vi ska
kunna planera för många fantastiska saker framöver. Tveka inte att höra av er om
ni funderar på något!
Glad Påsk!
Mvh Matilda

matilda.bjorkbacka@regiongavleborg.se
026-53 12 12
072-208 97 30

Fira Dansens Dag 29/4 på YouTube!
I rask takt närmar vi oss Dansens Dag och jag tror säkert många av er har fått ställa
in eller pausa mycket av er verksamhet.
Därför tänkte jag uppmana er som vill; dansskola, förening, aktör, frilansare med
flera att bidra med ert redan skapade solo, gruppkoreografi eller någonting skapat

just nu!
Skicka in din/er Dansens dag-hälsning i form av ett filmat dansklipp
(ok med mobilkamera) via Sprend eller Wetransfer till:
matilda.bjorkbacka@regiongavleborg.se senast 21 april 2020.
Ange i ditt mejl; Namn på koreografi/koreograf/vem eller vilka som
dansar/musiktitel.
Klippen kommer läggas upp gemensamt på Region Gävleborgs YouTube och
hemsida den 29 april 2020.
Klippen kommer vara tillgängliga kl. 18.00-23.00 den 29 april 2020.

Sök! Nytt uppdrag till professionella
kulturskapare
Våren 2020 är en besynnerlig tid på många plan, därför lyser Kultur Gävleborg,
Region Gävleborg ut särskilda uppdrag till 30 kulturskapare från Gävleborg (varav
fyra inom dans).
Uppdragen syftar till att både gestalta det som just nu händer i vår samtid och
samtidigt ge kulturskapare en möjlighet arbeta i social isolering för att minska
smittspridningen under Coronapandemin.

Fyra dansare får 20 000 kr (exklusive moms eller inklusive sociala avgifter) var för
att arbeta fram en koreografisk work in progress-idé utifrån utlysningens
frågeställning.
De fyra som tilldelas uppdragen kommer presentera sin koreografiska idé på
höstens första nätverksträff, DansDialog (se nedan) för verksamma pedagoger,
dansare, koreografer och aktörer inom konstområdet dans i Gävleborgs län.
Ansökningsperioden är 7-19 april 2020! Vi kommer genomföra snabb
handläggning så att uppdragen kan fördelas under våren.
All information hittar du på:
https://www.regiongavleborg.se/kultur/stod-bidrag-priser-ochstipendier/utlysning-av-sarskilda-uppdrag/
Varmt välkommen att söka och vi är enormt tacksamma för hjälp att
sprida denna information!
Länk till Facebook-inlägget:
https://www.facebook.com/kulturgavleborg/photos/a.241437305909268/309660
9167058720/?type=3

Vad är DansDialog?
Som ny verksamhetsutvecklare vill jag skapa tillfällen för länsverksamma inom
dans att mötas på, att dela erfarenheter av olika slag, öppna för dialog om
utveckling och tillfällen att få fortbildning och inspiration. För att skapa dessa
tillfällen behöver jag ha input från er; vad behöver dessa dagar innehålla, på vilka
platser ska vi ses, vilka ämnen behöver lyftas? Hör av er till mig!

Nationell nätverksträff för konstnärliga
residens
Den 24–25 november på Hallands Konstmuseum i Halmstad hålls Nationell
nätverksträff för konstnärliga residens!
Residensverksamhet pågår på olika håll i hela landet, fältet är expanderande och
diversifierat. Flera aktörer har uttryckt önskan om ett nationellt nätverk där
erfarenheter och kunskap kan utbytas. Ett nätverk som borgar för hög kvalitet och
ökar aktörernas internationella kontakter. En inledande träff genomfördes 2019 på
Konstnärsnämnden i Stockholm. Intresset var stort och Kultur i Halland anmälde
intresse att agera värd för en nätverksträff 2020. Läs mer på;
https://www.regionhalland.se/kulturarrangemang/nationell-natverkstraff-forkonstnarliga-residens/

TIPS i Covid-19 tider
Tid, råd och rum för konstnärliga verksamheter.
http://transitsthlm.se/
Dansens hus har öppnat en digital plattform; DH DiGi ”vill vi låta dig komma
närmare de koreografer och dansare. Du kan hitta samtal med koreografer, tips om
våra vänners bästa play-innehåll och annat dansrelaterat som du kan förströ dig

med i väntan på ”the real thing”.”
https://dansenshus.se/digi/
Kreativt exempel på att jobba med dans på distans;
https://www.sv.se/cirkelledarnatet/cirkelledarportratt/dans-pa-distans/
Anpassning efter rådande tider – Norrdans ger dansupplevelser på hemmaplan.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/norrdans-levererar-hemdans?fbclid=IwAR3_JuOk6PQCScpjVP8WSQh3bbojaw0vOsb0T8dJXAQ9ppns5a
v8Yf7sY34

Nytt datum för Brick City Battles!

Brick City Battles är framflyttat till den 19 september 2020, samma plats och
samma upplägg.
Vill du veta mer om vad Brick City Battles är och anmäla dig för att tävla besök;
https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/dans/brick-city-battle-2020/

Dans i skolan-biennalen i Piteå - Nytt
Datum!
Dans i skolan-biennalen "Dans, hälsa och lärande" flyttas från maj till den 13-14
oktober 2020 i Piteå!

Dansfilmstips från filmkonsulenten
Lena Ostermann tipsar om att låna dansfilm via tjänsten Cineasterna som är en fri
streamingtjänst via bibliotekskortet och här är några av dansfilmerna hon tipsar
om;
- Girl (om en transtjej i Holland som vill bli balettdansare)
-

And then we danced (prisad, vinnande svenskt hbtq-drama om två dansare i
Georgien)

-

Dansa först (svenskt dans-drama med referenser till gamla Hollywoodfilmer)

-

Pina (prisvinnande dokumentär om Pina Bausch)

-

Desert Dancer (based on a true story – drama om en ung iransk kille som
riskerar livet för att bli dansare i ett land där dans är förbjudet)

-

Dancer (biografisk dokumentär om ”the bad boy of ballet” Sergej Polunin)

Kultur Gävleborg är sedan 2016 en HBTQ-certifierad avdelning.
https://www.facebook.com/kulturgavleborg/
https://www.instagram.com/kulturgavleborg/

Vill du sluta prenumerera på detta nyhetsbrev eller ställa frågor om innehållet? Maila till

matilda.bjorkbacka@regiongavleborg.se
Från 25 maj 2019 började nya Dataskyddsförordningen gälla, allmänt kallad GDPR.
Lagen är ett förtydligande av tidigare lagstiftning och har som främsta uppgift att skydda
den enskilde individens integritet/uppgifter på nätet. Vi hanterar dina personuppgifter i
enlighet med GDPR.
Läs mer om Dataskyddsförordningen
Kontaktuppgifter till Kultur Gävleborg

