Hej,

Hej!
Redan är den näst sista septemberveckan här och danssäsongen är i full gång, läs
mer om det i nyhetsbrevet!
För kännedom så går jag på föräldraledighet den 19 december, så därför vill jag
passa på och be er dela vikarieannonsen för min tjänst, endast 9 dagar kvarstår av
ansökningsperioden. Länk och information hittar du nedan.
Mvh Matilda

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

Vikarierande verksamhetsutvecklare inom dans till Kultur
Gävleborg sökes!
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att stärka barn och ungas möjligheter att utöva och ta del av
dans, bland annat genom att ta fram ett utbud för skola och förskola, planera för
danssommarjobb och verka för spridning av dansen som konstform. Du kommer att
handlägga bidragsärenden och ingå i konstområdesövergripande samarbeten och projekt.
I ditt uppdrag ingår även att arbeta med förutsättningar för den professionella dansen
tillsammans med andra aktörer i länet. Det gör du t.ex. genom att initiera, stödja och främja
utvecklingsprojekt av olika slag, ta fram fortbildningar, inspirera och arbeta med
publikarbete. Du kommer att ingå i konstområdesöverskridande samarbeten och projekt
med övriga verksamhetsutvecklare och producenter på arbetsplatsen och du samarbetar och
samverkar med institutioner, Riksteatern Gävleborg, kommuner, föreningsliv och fria
aktörer.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: December 2020 Tjänsten är tidsbegränsad till och med 15 december 2021 med
möjlighet till förlängning.
Senaste ansökningsdatum: 2020-09-30 23:59:59
Läs hela annonsen och ansök här!

Offentlig dans i Gävleborg hösten
2020

Tillsammans med Riksteatern Gävleborg har vi på Kultur Gävleborg för andra gången
samlat det offentliga utbudet av dans runt om i länet. Ni kan se dans på följande scener i
höst; Gävle Teater, Kulturhuset Glada Hudik, Kulturcentrum Sandviken, DansPlats Skog
och Kulturhuset Bollnäs. All information och utskriftsvänlig flyer hittar du här.
Vi reserverar oss för eventuella förändringar och tillägg.

Skapa Dans 2020

Mindre än tre veckor kvar tills sista anmälningsdag, ni verksamma ute i länet är vår väg in
till ungdomarna i länet, hjälp oss sprida ordet vidare genom att dela vår hemsidelänk där all
information och anmälan finns!
Då årets riksfinal sker digitalt den 30 oktober är vinsten istället för en resa till Stockholm
en inspirationsdag i länet med en etablerad koreograf och dansare samt sin egna
dansfotografering och biljetter till en dansföreställning.
I förra nyhetsbrevet kunde vi berätta om årets jury, nu kan du läsa mer om Helena Franzén,
Nea Landin och Felix Skalberg här.

Skolturné hösten 2020

En del av dansverksamhetsutvecklarens jobb handlar om att tillgängliggöra dans i olika
former ute på skolan, det görs genom att varje vår och höst presentera utbud på Kultur
Gävleborgs utbudsdagar och på vår barn och unga sida www.kultimera.se . De tre
dansföreställningar som är ute på turné i länet i höst är ”Vilja Växa” med Embla teater och
dans som spelar i Bollnäs i november både i skola och offentligt, ”Volter och Ampere” från
Big Wind som skulle spelat i Sandviken i våras men fick flyttas fram pga. av Covid-19 och
”Under konstruktion” av Christina Tingskog som redan i början av september besökte
Ljusdals kommun.
Produktionerna som kommer finnas med i höstens skolutbud är ”DEKA DANS” med Linn
Eriksson, ”Vem är Ronny?” och den alldeles nya produktionen ”Carpa” båda av
Danskollektivet Ronny, dans och cirkusföreställningen ”Kiseldalen” med Kompani Giraff
och ”Bokstavsbyrån” från ZebraDans. Läs mer om vårt utbud och våra utbudsdagar här.

Presentation av de särskilda
uppdragen den 1 oktober

Förutom en chans att delta i dialogen kring utveckling av dansen i länet den 1 oktober vid
DansDialog kommer även de fem särskilda uppdrag som tilldelades våren 2020 presenteras
på olika sätt under torsdagseftermiddagen. Läs mer om Anna Öbergs, Ida Longs, Emelie
Markgrens, Destiny af Kleens och Erika O´Neills uppdragspresentationer på vårt FBevenemang.
Har du inte redan anmält dig, passa på då sista anmälan är Onsdag den 23 september. Kan
du inte delta heldag eller kommer du med dina elever? Meddela det i anmälan.

Höstens utlysningar inom dans och
cirkus

Projektbidrag
Söks för ett avgränsat utvecklingsprojekt för att till exempel skapa nya verk, pröva nya
arbetssätt eller utveckla nya idéer. Du söker med projektbeskrivning, budget och
arbetsprover.
Sista ansökningsdag 17 september.
Resebidrag
Söks för resor till utlandet på eget initiativ som exempelvis exempel syftar till att göra
research, gå en kortare kurs eller workshop, besöka en festival/konferens/evenemang som
publik eller träffa samarbetspartner.
Sista ansökningsdag 12 oktober
Internationellt utbyte
Söks för gästspel, turné, residens eller annan form av arbetsvistelse, workshop, aktivt
deltagande i ett evenemang eller dylikt eller vill bjuda in någon till Sverige för samarbete.
För att kunna söka krävs inbjudan från mottagande organisation/samarbetspart i det land
den sökande ska resa till.
Sista ansökningsdag 12 oktober.
Residens
Residensstipendiet kan sökas av koreografer och dansare.
Residens i Göteborg/Malmö.
Kan sökas för att bjuda in en internationell samarbetspartner till Sverige.
Residens i Berlin, New York och Paris.
För våra residens i utlandet samarbetar dansprogrammet med internationella
organisationer där danskonstnärer kan vistas en längre tid, fördjupa sitt arbete och få
inblick i andra kontexter.
Sista ansökningsdag 12 oktober.
Läs mer om alla stipendier och bidrag och se alla ansökningstider för 2020

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

