Hej,

Åter tillbaka i ruljangsen men med en varm augustimånad har sommarkänslan ändå
kunnat hålla sig kvar!
Just nu jobbar jag med höstens olika evenemang och samarbeten, trots rådande
tider en fullspäckad danshöst! Min nulägesanalys på Facebook säger mig att många
av er drar igång med era dansverksamheter igen, roligt att det dansas vidare.
Glöm inte att flera av våra stöd just nu är öppna för ansökan, tveka inte att höra av
er om ni till exempel vill dela med er av en danshändelse eller funderar över något,
Mvh Matilda

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

Dansfrämjare sökes!

Är du Riksteatern Gävleborgs nästa Dansfrämjare?
De söker dig med kunskap om och fingertoppskänsla för arrangörskap,
föreningsverksamhet och kultur. Du är självgående och har förmågan att arbeta såväl
individuellt som i grupp samt att kunna leda dig själv efter uppsatta mål då du kommer att
ansvara för din egen administration.
Dina arbetsuppgifter
Som dansfrämjare på Riksteatern Gävleborg kommer du i första hand arbeta med att
utveckla infrastrukturen kring dans i länet. Detta görs i samråd med föreningens
teaterkonsulent, Region Gävleborg, länets teaterföreningar och kommuner. Målet med
tjänsten är att underlätta och skapa möjligheter för arrangörer i länet att arrangera fler
offentliga dansföreställningar samt driva kompetens- och verksamhetsutveckling inom
dans.
Anställningsvillkor
Tjänsten är 50 % av heltid, ett vikariat på två år med möjlighet till tillsvidareanställning.
Provanställning tillämpas.
Du bor och verkar i Gävleborg.
Tjänsten innebär resor och visst kvälls- och helgarbete. Tjänsten kan tillsättas omgående.
Kontaktinformation
Agneta Svens, teaterkonsulent
Telefon: 070 – 375 19 94
E-post: agneta.svens@riksteatern.se
Sök jobbet senast 13 september 2020

Anmäl dig till höstens DansDialog!

Den första DansDialogen hålls 1 oktober kl. 09.00-16.30 på DansPlats Skog. Jag och mina
kollegor hoppas få träffa er på plats. Gör din röst hörd om dansens utveckling i länet,
framför önskemål eller ställ frågor och möt kollegor! Anmälan kommer uppdateras inom
kommande dagar för möjlighet att delta bara del av dag om du inte kan komma heldag.
Anmäl dig här senast 23 september.
Program
09.00-09.30 Morgonfika och incheckning DansPlats Skog
09.30-12.00 Dialogworkshop – behov, stärkta relationer, uppdrag och möjligheter.
Verksamhetsutvecklare dans Matilda Björkbacka och kulturstrateg Elenor Noble vid Kultur
Gävleborg
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Inspiration med dansare från länet som våren 2020 tilldelades särskilda
uppdrag; Destiny af Kleen, Emelie Markgren, Anna Öberg, Ida Long och Erika O´Neill.
Kulturskapare som tilldelas särskilda uppdrag våren 2020
14.30-15.00 Eftermiddagsfika
15.00-16.30 Workshop Soma Move & Mind med Angelica Lindström
Här lägger vi ut information om personerna som fyller dagen med spännande innehåll.
Varmt välkommen!

Skapa Dans 2020

Skapa Dans är 18 oktober kl.16.00 på Gävle Teater. För att nå ungdomar 14-22 år behöver vi
din hjälp; tipsa, dela och peppa! Årets jury kommer bestå av Helena Franzén, Nea Landin
och Felix Skalberg men vi saknar en konferencier, är du den vi söker eller känner du någon
som skulle passa? Hör av dig!
Affischer för delning;

https://www.regiongavleborg.se/globalassets/kultur/verksamhetsomraden/dans/skapa-dans/skapadans-2020---koreografiworkshop---affisch.pdf
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/kultur/verksamhetsomraden/dans/skapa-dans/skapadans-2020-affisch.pdf

Dans för alla

På Kultur Gävleborg är ett av de tvärperspektiv vi arbetar med Kultur och Hälsa, ett viktigt
område för utvecklandet av dansen i Gävleborg. Här har vi samlat det arbete vi gör kopplat
till kultur och hälsa; utvecklandet av dans för hälsa-metoden i länet, deltagande i forskning
kring dans för personer med Parkinson och material som du som verksam kan använda dig
av i ditt arbete.

Helena Franzén i Gävleborg

Under hösten kan ni på många sätt ta del av Helena Franzéns 30-åriga karriär som
koreograf.
Vecka 42; 12-18 oktober finns hon på plats under Bollnäs dansar med utställning, föredrag
och föreställning. Sedan påbörjas hennes och Håkan Jelks tre veckors residens på DansPlats
Skog. Där kommer de bland annat hålla öppen workshopklass för verksamma den 24
oktober och framförallt arbeta fram verket TRIA som den 7 november visas under en öppen
residensvisning på DansPlats Skog. Helena återvänder sedan med sina dansare i november
då TRIA har sin urpremiär på Gävle Teater den 14 nov och spelar då även
skolföreställningar både i Ljusdal och Gävle. Mer information i nästa nyhetsbrev.

Kalendarium hösten 2020:
• 3 -4 september skolföreställning Bollnäs & Ljusdal; Under konstruktion
• 18-20 september Dansfestival DansPlats Skog med workshops och
föreställningar
18 september föreställningen Dansbingo - Danskollektivet RONNY kl. 18.00
19 september PREMIÄR Ellen Söderhults DUNKA DUNKA kl. 19.30
https://www.facebook.com/dansplatsskog
• 24 september kl. 19.00 Engel – Gävle Teater
https://gavleteater.se/2020/05/27/engel-marta-kim/
• 29 september kl. 19.00 Des gestes blancs - Gävle Teater
• 1 oktober kl. 09.00-16.30 Kultur Gävleborgs DansDialog - DansPlats Skog
• 1-2 oktober skolföreställningar Sandviken; Volter & Ampere
• 13-14 oktober höstens utbudsdagar för barn och skolkultur
www.kultimera.se
• 12-18 oktober Bollnäs Dansar
Arrangeras bl.a. av Bollnäs kommun, Kultur Gävleborg, Dansoteket Bollnäs och
Carmens Dansstudio
1o/10-1/11 utställning ”Mitt dansande liv” Bollnäs Bibliotek (preliminärt datum)
10/10 Workshop Simon Skjefstad på Carmens Dansstudio kl. 12.00 6-10 år och kl.
15.00 målgrupp 11-18 år
13/10 kl. 17.00-19.30 Öppen workshop hos Hälsinglands Dansteater med Jessica
Engberg målgrupp 13-19 år
14/10 Open stage
15/10 kl. 19.00-21.30 Öppen workshop hos Hälsinglands Dansteater med Erik Skoglund
målgrupp 13-19 år
16/10 ”Flashmobfredag”
17/10 kl. 12.00 Offentlig föreställning Vi är dansbudet! och Familjelördag Dansoteket
Tema Pippi Långstrump målgrupp 3-6 år
• 18 oktober kl. 16.00 Skapa Dans Regional tävling Gävleborg/Dalarna Gävle Teater
• 19 oktober till 8 november Residens Helena Franzén - DansPlats Skog i
samarbete med Kultur Gävleborg
24/10 kl. 13.00-16.00 Workshop för verksamma DansPlats Skog
7/11 Öppen residensvisning TRIA DansPlats Skog
• 7 november kl. 16.00 Det får bära eller brista - Kulturcentrum Sandviken

• 9-15 november PRUVULAZZU Residens Slottescenen, Ljusdal
• 10 november kl. 19.00 Human in Balance - Gävle Teater
• 12-14 november 2020 Dansmässan Stockholm
• 13 & 24 november skolföreställningar Gävle och Ljusdal; TRIA
• 14 november kl. 14.00 TRIA - Gävle Teater
• 16 november kl. 19.00 Solitude – Kulturhuset, Hudiksvall
• 19-20 november skolföreställningar Bollnäs; Vilja Växa
• 21 november kl. 12.00 Familjelördag, Vilja Växa - Kulturhuset Bollnäs
• 20 november DansFunk - Skånes dansteater
• 21 november kl. 13-16 Workshop Maud Karlsson på DansPlats Skog i
samarbete med Kultur Gävleborg
• 11 och 12 december kl. 18.00 Shake it Collaborations Härbärgera (2020) DansPlats Skog

•

12 december kl. 13.00-15.00 Workshop Tove Sahlin på DansPlats Skog

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

