Hej!
Oktober är nästan över och efter en dansfylld månad i länet med bl.a. Skapa Dans,
residens, Bollnäs Dansar, utbudsdagar och mycket annat kommer här oktober
månads nyhetsbrev.
Har du något från din verksamhet du vill att vi ska lyfta i november nyhetsbrev?
Exempelvis en dansavslutning som sker i slutet av november eller i december, ett
jullovsläger eller något annat inom dansområdet skicka in det till nedanstående
mejladress senast den 16 november.
God läsning och trevlig helg!
Mvh Matilda

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

Tips på olika digitala träffar!

Under november månad sker flera intressanta digitala träffar som berör olika
områden inom dans, här är några;
Tillgängligt just nu fram till 3/11
KUNSKAPSDAGAR ONLINE, KULTUR OCH HÄLSA I GÄVLEBORG 2020
– med fokus på konstens möjligheter för barn och unga utifrån projektet Scen:se.
https://kultimera.se/kunskapsdagarkulturhalsa2020/
5/11 kl. 10-12
Dansakademin – utveckling av danskonst för barn och unga – för vem och för vad?
8/11, 16/11 och 8/12
Ungas rätt till kultur: digital samtalsarena
Under hösten arrangerar Kulturrådet en serie digitala samtal för att öka ungas (13–18
år) delaktighet i kulturlivet. Samtalen sänds live och är ca 1 tim och 15 min.
https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/ungas-ratt-till-kultur-digitalsamtalsarena/
12-14/11
Dansmässan 2020 – digitalt och live
20/11 kl. 09.30-16
DansFunk 2020 – En konferens om dans och tillgänglighet
26/11 kl. 09-11
Nätverksträff om communitydans
Och ett stödtips med sista ansökningsdag 4/11:
Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: scenkonst

Residens Helena Franzén

Helena Franzéns nedslag i Gävleborg har nu pågått i tre veckor. Besöket påbörjades
med en invigning av utställningen ”Mitt dansande liv” på Bollnäs Bibliotek och går
fortfarande att se fram till den 7 november, väl värt ett besök om ni har vägarna förbi.
Därefter livestreamdes hennes föreställning ”Vi är dansbudet” direkt från
Kulturhuset Bollnäs och därefter från ett äldreboende i Bollnäs kommun.
Sedan den 17 oktober är Helena och dansarna Jenny Jonsson och Emilia Fridholm
inbodda på DansPlats Skog där de nu är i full färd med skapandet och repetitionerna
av verket TRIA som ni har möjlighet att se både vid residensvisningen den 7 nov kl.
13.00 samt vid den offentliga premiären på Gävle Teater den 14 nov kl. 14.00. Missa
inte att boka plats/biljetter till detta. Läs mer om residenset helhet här!

Vinnarna av Skapa Dans 2020

Den 18 oktober avgjordes Gävleborg/Dalarnas regionfinal av Skapa Dans på Gävle
Teater live. Totalt så tävlade 10 bidrag varav 5 från Dalarna och 5 från Gävleborg om
1:a priset och hedersomnämnandet.
1:a pris gick till ”Egoistiskt samarbete” av koreograferna Linda Blomgren och Sofie
Evensson, motiveringen löd "För styckets rumslighet och dramaturgiska kurva.
Koreografin följer tydliga val och har en samstämmighet."
Hedersomnämnandet gick till ”Saknad” av koreografen Thea Back, motiveringen löd
”Juryn uppskattar Thea Backs integritet och mognad. Och den uppriktighet som
finns i hela hennes närvaro.”
Tack för all hjälp med spridning av evenemanget av er i länet, utan er och alla unga
talanger är inte Skapa Dans möjligt!

Residens PRUVULAZZU i Ljusdal

Ett av de projektstöd vi tilldelat 2020 gick till koreografen och dansarens Won Won
Meyongs projekt ”PRUVULAZZU” och under v.46 genomförs ett residens på
Slottescenen i Ljusdal där arbetet med en föreställning påbörjas som sedan kommer
ha premiär i Sicilien sommaren 2021. Läs mer om projektet här. Så här skriver
projektledaren själv om projektet;
PRUVULAZZU (In dialect from Palermo, Sicily | DUST, In English )is a new collaborative
international dance project based in Delsbo, Hälsingland (SWEDEN). Won Won Myeong who
dancer, visionary and project creator, has for a number of years divided his time between his home
on the outskirts of Delsbo and the major international scenes. The creation brings
together a group of professional and non-professional musicians & dancers, forming a performative
community through Won Myeong Won’s “humanistic consilience approaching” method developed
through his times. To enable a culturaland artistic communication between the traditions of regions
of the Baltic Sea to the Mediterranean. Departing from an cultural knowledge of Mediterranean folk
dances, the piece traces the web-like lineage of local traditional dance practices through volcanic,
geological and ecological conditions and the forming of temporary communities, expressed in a
contemporary/ancient language.

Publika evenemang under residenset:
OPEN DOOR Open for the public between 15:00-17:00 11-12/11
We open the door part of the time during the Rehearsals. Anybody can freely come and go. Its a
possibility to watch the process and preparation of the work.

OPEN REHEARSAL 13/11 kl. 17:00 & 14/11 kl. 14:00
We open the door to our 30-40 min try out for the creation PRUVULAZZU. Anybody can come and
watch the full rehearsal

MUSIC CONCERT Tambourines/Singing By Livia Giaffreda 14:00 15/11

During the concert she will play various songs from their repertoires to meet community and
audiences. The concert will be like a patchwork, sewed with some of the coloured pieces of herrecent
born musical career. Livia will sing and play songs from different parts of the world, mixing them with
different techniques on the frame drum and percussion, giving her pure personal taste.

En lyckad första DansDialog

Den 1 oktober genomfördes den första DansDialogen som genomsyrades av mötet
med varandra och delandet av idéer och tankar kring framtida regional
dansverksamhet. En sammanställning av vad som kom fram vid DansDialogen samt
nytt datum för vårens träff kommer i nästa nyhetsbrev.
Till dess så önskar vi från er dansverksamma, utifrån tankar som kom upp gällande
workshops för verksamma följande inputs skickade till
matilda.bjorkbacka@regiongavleborg.se senast 16/11;
- Önskar ni till er kommun/förening/dansverksamhet någon särskild
workshopledare?
- Har ni förslag på plats och datum i relation till nedanstående månader?
3 workshops under våren 2021, en per månad feb-april.
3 workshops hösten 2021, en per månad sep-nov.
Förslag kom också upp om regelbundna dansträningstillfällen för verksamma, ledda
av verksamma, skicka gärna in idéer på hur den strukturen skulle kunna se ut och
funka!

Dansstunder i Kråkboet!
Nu finns alla dansstunder med Jessica Engberg och Anders Ågren som kråkan från Mamma
Mu uppe på vår Youtubekanal. Dansstunderna riktar sig till barn i åldrarna 2-6 år, varje
avsnitt är ca 10 min och kretsar kring ett tema där barnen genom rörelser får följa med i en
dansstund.
Sprid gärna vidare till förskolor i din kommun eller använd dig av materialet som inspiration
till din egen undervisning!

Dansstunder 1 Vilda Djur
https://www.youtube.com/watch?v=zTHYrMNm0_Q&list=PL_pZQZft2vhmhA69jChck0K80HgfAAl0N&index=7

Dansstunder 2 Bal på slottet
https://www.youtube.com/watch?v=umix84fqrEA&list=PL_pZQZft2vhmhA69jChck0K80HgfAAl0N&index=8

Dansstunder 3 Jag är bra!
https://www.youtube.com/watch?v=sUzpSd2lxCQ&list=PL_pZQZft2vhmhA69jChck0K80HgfAAl0N&index=15

Dansstunder 4 Superspioner
https://www.youtube.com/watch?v=qA1d8BiJIGw&list=PL_pZQZft2vhmhA69jChck0K80HgfAAl0N&index=10

Dansstunder 5 Mystiska Skogen
https://www.youtube.com/watch?v=3i8cBk2mIoo&list=PL_pZQZft2vhmhA69jChck0K80HgfAAl0N&index=13

Dansstunder 6 God natt
https://www.youtube.com/watch?v=3i8cBk2mIoo&list=PL_pZQZft2vhmhA69jChck0K80HgfAAl0N&index=13

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

