Hej!
Året börjar lida mot sitt slut och vi är alla överens om att det varit ett tufft sådant,
inte minst för kulturlivet. Pandemin har påverkat hela samhället och konsekvenserna
kommer vi alla att känna av under en lång tid framöver. Vi vill rikta ett stort tack till
alla verksamheter och samarbetsparter som kämpat sig igenom för att ställa om och
jobba utifrån de nya förutsättningarna. Vi gör det här tillsammans!
Nu går Matilda på föräldraledighet och Ninos tar officiellt över som vikarie. Under
det kommande året väljer vi att fokusera på nya initiativ och verksamheter som ska
stärka danskonstens infrastruktur och i det här nyhetsbrevet får du ett litet smakprov
på vad som komma skall.
Vi hoppas på en snällare vår där förutsättningarna för möten i dansen är bättre och
att vi snart kan ses igen för att uppleva rörelse tillsammans. Var rädda om varandra
och fortsätt att följa FoHM rekommendationer!

God Jul och Gott Nytt År
Önskar Ninos och Matilda
ninos.josef@regiongavleborg.se
026-53 12 12
072-208 97 30

Tilldelade uppdrag vintern 2020

28 kulturskapare får särskilda uppdrag
Nu är det klart vilka 28 kulturskapare som får Kultur
Gävleborgs, Region Gävleborgs, särskilda uppdrag vintern
2020.
I november 2020 lyste Kultur Gävleborg ut årets andra omgång av särskilda uppdrag
till kulturskapare verksamma i Gävleborgs län. Detta med anledning av den kris inom
kulturlivet som den pågående pandemin har medfört.
De fyra danskonstnärer som tilldelats uppdrag inom dans är
Aleksandra Cigarcic, Sara Larsson, Oscar Polani och Anna Öberg
Hela listan på vilka som får uppdrag hittar du här:
https://www.regiongavleborg.se/sarskilda-uppdrag-kultur-vintern-2020

Utlysningar 2021 – stipendier
Vi vill också passa på att påminna om att vi 18 jan - 18 feb 2021 utlyser 6
kulturstipendier á 50 000 kr och 2 kulturpriser – mer information finns på
www.regiongavleborg.se/bidragkultur

Workshops för verksamma 2021
Under kommande år 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. Mer detaljerad information kommer i nästa
nyhetsbrev i januari, listan nedan kan komma att ändras.
Februari
Mars
April
Maj
Juni

- Maud Karlsson
- 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

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/

Balkongkonserter i december

Foto: Matilda Björkbacka

När konserter började ställas in erbjöd vi så kallade ”balkongkonserter” med
operasångerskan Hannah Körner och musikalartisterna Peter Hjelm och Erik
Skoglund. Äldreboenden i Bollnäs och Nordanstigs kommun fick besök utomhus i
december och responsen var fin: ”Jag vill sända vårt varmaste tack till de
fantastiska konserter vi fick avnjuta […]. Jag vet att både boende, patienter och
personal rördes till tårar av denna fantastiska upplevelse.”
Vi fortsätter med Balkongkonserter i februari och vill ni få besök till äldreboenden i er
kommun så anmäl intresse till neta.noren@regiongavleborg.se

Aktuella utlysningar
Konstnärsnämndens bidrag och stipendier
Dans och cirkus

Ansökan öppen

Beslut

Internationellt utbyte och resebidrag

13 okt - 14 jan 2021

mars 2021

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 dansresidens
Dansavdelningen på Riksteatern erbjuder fem stycken produktionsresidens om tre veckor vardera för
koreografer och danskreatörer baserade i Sverige. Ansökan öppen mellan 11-24 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

