Hej i sommarvärmen,
här kommer juni månads nyhetsbrev där jag informerar om saker jag jobbat med senaste
tiden och kommande händelser i höst!
Vi är just nu mitt i vecka 2 av Sommardans Gävleborg och under nästa vecka dyker
sommardansarna upp i Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs och Ljusdal kommun.
Missa inte att anmäla er till höstens DansDialog, där vi förhoppningsvis äntligen får mötas
och både uppleva samt prata dans!
I juli månad uteblir nyhetsbrevet men är tillbaka igen i slutet av augusti.
Jag har semester v. 28-32 och åter på kontoret 10 augusti.
Med önskan om en lugn och skön sommar!
Mvh Matilda

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

Anmälan öppen till höstens
DansDialog

Nu håller vi tummarna för att vi får ses den 1 oktober på DansPlats Skog och att många av er
kan komma och dela dagen med oss från Kultur Gävleborg. Du anmäler dig här och sista
anmälningsdag är den 23 september.
Program
09.00-09.30 Morgonfika och incheckning DansPlats Skog
09.30-12.00 Dialogworkshop – behov, stärkta relationer, uppdrag och möjligheter med
verksamhetsutvecklare dans Matilda Björkbacka och kulturstrateg Elenor Noble vid Kultur
Gävleborg
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Presentation och 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 Zoma Move & Mind med Angelica Lindström
Varmt välkommen!

Nu finns all
information om
årets Skapa Dans ute
På vår hemsida finner ni nu all information om årets
Skapa Dans som sker den 18 oktober på Gävle Teater
kl.16.00. För att nå ut till ungdomar mellan 14-22 år
behöver vi er hjälp; tipsa, dela och peppa!
Anmälan till workshop både för ungdomar
och verksamma sker direkt till Matilda senast 24 augusti.
Lördagen den 29 augusti på DansPlats Skog kl. 10.00-15.00.
Del 1. Kl. 10.00-12.00 Öppen klass för ungdomar och dansverksamma
Del 2. Kl. 13.00-15.00 Endast klass för ungdomar inför Skapa Dans
Workshopen är gratis men anmälan krävs. Egen lunch medtages, vi bjuder på frukt.
Anmälan till tävlingen görs senast 9 oktober direkt på hemsidan.
För att tävla i Skapa Dans
- Behöver du vara 14-22 år (gäller året en fyller, det vill säga 1998-2006 år 2020.)
- Behöver du vara skriven i eller ha anknytning till Gävleborg eller Dalarnas län.
- Koreografin du tävlar med skall vara minst 3 minuter och max 4,5 minut.
- Kan du tävla som solist, duo eller grupp, dock max 6 deltagare i grupp.
- Får ni tävla i flera grupper men bara stå som koreograf för ett stycke.
Att delta i tävlingen är kostnadsfritt.
Affischer för delning hittar ni här;
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

Dansstunder i kråkboet

Under våren har jag samarbetat med musik- och biblioteksverksamheten kring att ta fram
barnkultur online.
Nu hittar du en sida där vi samlar tips och information till pedagoger, föräldrar och vuxna
som arbetar, umgås och lever med barn; https://www.regiongavleborg.se/kultur/upplevkulturen/barnkultur-online/ .
Tanken är att ta del av och upplev olika former av kultur tillsammans – så som musik, dans,
teater, film och litteratur!
Vi kommer fortsatt fylla på innehållet på hemsidan.
Jessica Engberg verksam dansare och pedagog från Bollnäs har tagit fram material och
innehåll till Dansstunderna i Kråkboet och Anders Ågren har gjort musiken och redigerat
filmerna.
Just nu ligger tre av sex stycken filmer ute här som vi hoppas ni eller kanske ert barns
förskola kan ha glädje av!

Danskarta Gävleborg

Tillsammans med en av våra strateger här på Kultur Gävleborg har jag tagit fram en
Danskarta som ska fungera som en översikt över
skolor, föreningar, företag och andra organisationer som bedriver dansverksamhet i länet.
Syftet med kartan är att synliggöra den bredd på dans som finns i Gävleborg och
förhoppningsvis öka kunskapen om varandras verksamheter.
Är uppgifterna inaktuella eller vill du komplettera med något, kontakta
kultur@regiongavleborg.se.

Dans utomhus i
sommar

Tillsammans med några av länets kommuner anordnar vi på
Kultur Gävleborg olika utomhuskonserter för förskolor och
äldreboenden. Den 9-10 juli spelas föreställningen ”Mitt
inuti” i specialversion för fyra stycken förskolor i
Söderhamns kommun.
Föreställningen handlar om när man upptäcker att ingen
faktiskt kan höra vad man tänker. Att man får välja om man
vill säga det man tänker eller om man vill hålla det för sig
själv. Om att man är sin egen person - med egna tankar,
egna känslor och en egen vilja. Att ha ett hemligt liv som
ingen annan kan se eller höra. På ”scen” kommer barnen få
möta koreografen och dansaren Destiny af Kleen och
musikern Hanna Björck.
I Bollnäs kommun dansas det den 11-12 augusti på fem
stycken äldreboenden och där blir det helt nykoreograferad
dans av Kristin Sandström och Alva Degerfeldt.

Lite Smått och Gott!
 Årets Birgit Cullberg-stipendium tilldelas koreografen Dinis Machado.
Stipendiet är på 100 000 kronor och delas ut årligen som stöd till en ung
koreograf.
Dinis Machado om att ta emot stipendiet:
- I feel very honoured and humbled to be awarded the Birgit Cullberg scholarship this year.
As someone who was born in another country and someone who questions, sometimes more
than others, my right of belonging, this gesture feels warm and welcoming of both my
practice and my presence in the place I have chosen.
Läs beslutsmotiveringen här.
 Residens med Helena Franzén den 19 oktober-8 november 2020 på
DansPlats Skog.
De kommer arbetat med verket TRIA och under deras period kommer länet få ta del av
bland annat skolworshops, öppen klass för verksamma och offentlig residensvisning den 7
oktober. Håll utkik på vår och DansPlats Skogs facebooksidor för senaste nytt.
 KORDA Art in Motion bjuder in till Sommarutställning och Sommarens
Dansföreställning
Varmt Välkomna till Kulturcentrum MATSESGÅRDEN STIGSBO och Galleri

KLINGBYGGNINGEN. Här får besökaren möta danskonst, bildkonst, musik, film och
naturen med sjön Grycken och Trädgården - som inspiration. En värld fylld av bilder, färg,
form och poetisk verklighet.
För info och bokning av biljetter till Dansföreställning i trädgården klicka här.
 Tipsar ännu en gång om Kultur Gävleborgspodden, har du ännu inte lyssnat på
avsnittet om vår dansverksamhet kan du göra det här;
https://open.spotify.com/episode/70GlxZPKpFaRGO4j2IF2LP?si=deDibL_qRxeSK5FGpBQyw
 Nu har dansverksamheten på Kultur Gävleborg en egen Facebooksida!
Gå in och gilla/följ oss här
 Save the date Dansmässan 2020– 12-14 november i Stockholm
Dansmässan är ett ständigt expanderande nätverk, som binder samman konstnärsdrivna
initiativ och erbjuder arrangörer och publik en bred inblick i dans- och koreografifältet.
Inom Dansmässan inryms både utbudsdag, mässa, seminarier, workshops, samtal och
föreställningar.

Årets dansmässa kommer äga rum 12-14 November i centrala Stockholm.
Själva utbudsdagen planeras att hållas i Kulturhuset Stadsteaterns nyrenoverade
lokaler “Hörsalen” samt tillhörande “Foajé 3” den 13:e november. Vi planerar parallellt för
en digital version av årets dansmässa om det fortfarande förekommer restriktioner till
följd av Covid-19. Mer information

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

