Hej!
Jag vill börja med att önska er alla en God fortsättning på det nya året. Tyvärr verkar
det som att vi möts av lika stora utmaningar som föregående år i spåren av denna
pandemi, men vi på Kultur Gävleborg är hoppfulla om att kunna driva verksamhet
och möten i dansen enligt FoHM rekommendationer. Månadens nyhetsbrev
fokuserar på diverse utlysningar av bidrag, stipendier och stöd samt jobb, som jag
hoppas kan gynna er i väntans tid på att omständigheterna förbättras. Årets första
workshop för verksamma danskonstnärer blir tyvärr uppskjuten till mars på grund av
rådande smittspridning men vi hoppas att kunna välkomna er i dansens anda så snart
möjligt.
Var rädda om varandra!
Vänliga hälsningar,
Ninos Josef
vik. Verksamhetsutvecklare Dans
Region Gävleborg
ninos.josef@regiongavleborg.se
026-53 12 12
072-208 97 30

Välkommen Jessica Engberg - ny
projektledare inom dans
Vi välkomnar Jessica Engberg, utbildad dansare vid The Scottish
School of Contemporary Dance. Hon har varit verksam nationellt
såväl som internationellt som dansare, koreograf och lärare. De
senaste åren har Jessica undervisat på Bollnäs Kulturskola och
Viksjöforsbaletten. Jessica jobbar från och med januari 2021 som
projektledare inom dans på Region Gävleborg och kommer bland
annat att ansvara för Sommardans Gävleborg.

Jessica nås på; jessica.engberg@regiongavleborg.se
073-030 99 83

Workshop för verksamma – Maud Karlsson
lördag 20 mars 13-16.00, Dansplats Skog
Maud Karlsson har varit verksam internationellt som dansare,
performer och pedagog närmare 30 år. Hon är kurator för
talkshowen A la Maud och har skapat flertalet offentliga
föreställningar och beställningsverk. Maud har undervisat i AfroHaitisk dans, Jazz, Modern dans, komposition och Hatha Yoga.
Mauds workshop fokuserar på golvet som uppvärmning för
mjukgörande av kropp och leder för att sedan gå in i stående teknik
med inslag av improvisation och möjlig komposition.
Anmälan sker till; ninos.josef@regiongavleborg.se
OBS! Begränsat antal platser

Workshops för verksamma 2021
Under 2021 arrangerar Region Gävleborg workshops/proffsklasser för dansaktörer
som en del av arbetet för att stärka den regionala infrastrukturen för danskonsten.
Klasserna vänder sig till verksamma dansare, koreografer och pedagoger inom länet
och för att delta ska du ha en avslutad eftergymnasial heltidsutbildning (ej
nödvändigtvis professionell dansarutbildning) och klara av en avancerad dansklass
på eget ansvar.
Februari
Mars
April
Maj
Juni

- Maud Karlsson
OBS! NYTT DATUM, 24 mars
- Ninos Josef
- Sofia Sosso Harrysson (i samband med DansDialog)
- Hiroki Ichinose
- Leila Verlinden

Region Gävleborgs workshops för verksamma danskonstnärer kommer att arrangeras i linje med FoHM rekommendationer för Covid-19

Vi bjuder in till DansDialog – 24 april 2021
Efter höstens succé anordnar vi återigen DansDialog under våren 2021, närmare
bestämt den lördagen 24 april 2021, på Kulturskolan i Ljusdal. Då får vi även besök
av Sofia Sosso Harryson som ska ge workshop för yrkesverksamma danskonstnärer.
Boka in datumet i kalendern – mer info kommer längre fram!

Är du Sommardans Gävleborgs koreograf 2021?
Region Gävleborg söker koreograf till 2021 års Sommardans Gävleborg för unga
regionala dansare. Syftet med projektet är att ge unga dansare inblick i och erfarenhet
av yrkeslivet som professionell danskonstnär, under ledning av en koreograf.
Skicka in ansökan senast den 28 februari 2021 via e-post till; ninos.josef@regiongavleborg.se
Mer information om hur du söker finns på;
https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/dans/dans-som-sommarjobb/koreograf-2021/

Utlysningar hos Kultur Gävleborg –
stipendier, bidrag och stöd
KULTURSTIPENDIER
Nu är det dags att söka Region Gävleborgs kulturstipendium á 50 000 kr som delas ut till sex
framstående kulturskapare verksamma i eller med anknytning till Gävleborg. Stipendierna
syftar till att ge utövare inom kulturområdet möjligheter att förkovra sig inom sitt område
eller förverkliga projekt som är konstnärligt spännande och förnyande.

KULTURPRIS

Det är också hög tid att nominera till Region Gävleborgs kulturpris. Varje år tilldelas någon
person eller grupp kulturpris med anledning av en för Gävleborgs län värdefull
kulturgärning.
Ansök om stipendier och nominera till kulturpris under perioden 18 jan-18 feb 2021.

Läs mer och ansök här: https://www.regiongavleborg.se/kulturstipendier

PROJEKTSTÖD TILL KULTURVERKSAMHET

Stödet kan sökas av föreningar, organisationer eller offentliga förvaltningar för att driva
projekt med syfte att förverkliga den regionala kulturpolitiken. Projekten ska äga rum i
Gävleborg och vara regionala, dvs. äga rum i flera av länets kommuner eller kunna fungera
som modell för andra projekt. Enskilda personer eller företag är inte bidragsberättigade.

Läs mer och ansök här; https://www.regiongavleborg.se/kultur/stod-bidrag-priser-ochstipendier/stod-och-bidrag-inom-kultur/Projektstod-till-kulturverksamhet/

DansPlats Skog utlyser residens
DansPlats Skog, Gävleborgs första fria produktionsplats och scen för professionell
dans, utlyser nu två stycken residens för danskonstnärer. Danskonstnärer som är
boende och/eller verksamma i Gävleborgs län prioriteras i urvalsprocessen.
För mer information samt ansökan; https://www.phidr.se/utlysning-residens-2021/
Application is also available in english

Konstnärsnämnden utlyser Krisstipendium 3

Nu öppnar Konstnärsnämnden för ansökan av Krisstipendium 3 som är en del av det
krisstöd regeringen beslutat om på grund av pandemin. Krisstipendiet ska stödja
konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför och
kan sökas av yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och
form, musik, teater, film, dans och cirkus.
För mer information och ansökan; https://www.konstnarsnamnden.se/kris3

Övriga aktuella utlysningar
Konstnärsnämndens bidrag och stipendier
Dans och cirkus

Ansökan öppen

Beslut

Arbetsstipendium

15 dec - 2 feb 2021

juni 2021

Internationellt utbyte och resebidrag

15 jan - 20 apr 2021

maj 2021

För mer information om hur du söker;
https://www.konstnarsnamnden.se/stipendier-och-bidrag/dans
Riksteatern utlyser nationellt dansresidens
Dansavdelningen på Riksteatern utlyser fem stycken produktionsresidens om tre veckor
vardera för koreografer och danskreatörer baserade i Sverige.
Deadline 24 januari
För mer information om hur du söker; https://www.riksteatern.se/dansresidens
Dansalliansen öppnar ny anställningsomgång
Dansalliansen planerar en anställningsomgång 2021.
Ansökan öppnar 1 februari
För mer information om hur du söker samt kriterier;
https://www.dansalliansen.se/verksamhet/anstallning-av-dansare/

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

Vill du sluta prenumerera på detta nyhetsbrev eller ställa frågor om innehållet? Maila till
ninos.josef@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

