DANCE ARTISTS IN BARENTS
- knowledge, exchange and development!
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DANCE ARTISTS IN BARENTS
Mellan 25-27 september genomförs DIB Meeting point under tre dagar i Luleå.
DIB Meeting point är en mötesplats för professionellt verksamma danskonstnärer inom Barentsregionen som syftar till att öka kunskapsutbytet mellan enskilda aktörer. Dagarna innehåller fortbildning i form av klass och workshop, samt
möjlighet till att dela med sig av sitt konstnärliga arbete för varandra. Vi bjuder
på en lättare middag i anslutning till avslutningskvällen.

PROGRAM
ONSDAG 25 SEPTEMBER
10.00-12.00

Morgonklass

13.00-16.00

Workshop Waterfalls and Meteorites – Eliisa Erävalo

TORSDAG 26 SEPTEMBER
10.00-12.00

Morgonklass

13.00-16.00

Workshop Waterfalls and Meteorites - Eliisa Erävalo

16.30-17.00

Presentation av projektet Dance artists in Barents/Info om
utlysningen av danskonstnärs-tjänsterna för 2020.

FREDAG 27 SEPTEMBER
10.00-12.00

Morgonklass

13.00-16.00

Workshop Waterfalls and Meteorites - Eliisa Erävalo

18.00-21.00

Öppen scen! DI bjuder på lättare middag och tilltugg.
Information om Öppen scen och hur du anmäler dig finns nedan.

www.dansinitiativet.se
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INFO Waterfalls and Meteorites
“This workshop will be a study in forces. We will trigger ourselves to witness and
mold how our bodies take up, or don't take up space in this world. We will study
the body as a mediator and dancing as a mediating practice. We will become
bodies of multitude and of constant becoming. The workshop will include stuff
like bitchcraft, translating stones, prophetic dancing and practices or porosity. "

BIO
Eliisa Erävalo is a Finnish choreographer and
dancer based in Stockholm.
Eliisa has a long history of working both as a solo
artist and a different child of collaborations
around Europe and in Sweden. She always explores and works with the concept of "Support" in
her different tasks.
Eliisas choreographic work contains two
"clouds". She has a deep interest in making art in
public spaces and has created a work series of
interventions on streets. She does this work alone. It is part of her research in
the idea of a porous body and the experience of intuition. Mostly Eliisa works in
collaborations and with dance. One of them focuses on further intersectional
feminism and a non-binary society.
The work Eliisa has recently been doing different concept pairs as outside-inside, technology-nature, materia-spirit and winner-loser. She wants to understand how we build togetherness and form strategically in life. Even in that she
wants to create space and focus on what we cannot put into words.
www.eliisaeravalo.se

INFO om morgonklasserna kommer inom kort!
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REGISTRATION
Anmälan till DIB Meetingpoint skickas till erika@dansinitiativet.se senast 10/9.
Ange namn, bostadsort samt ev. matallergier/preferenser. Deltagandet i dagarna är kostnadsfritt men anmälan är bindande, om du missar att lämna återbud
debiteras du 500kr.
Det finns resestipendier att söka för aktörer bosatta längre än 10 mil från Luleå.
Ange i anmälan om du önskar söka resestipendiet samt om du önskar hjälp med
att hitta boende, vi har tre gratisrum att erbjuda i delad lägenhet, det är först till
kvarn som gäller. För internationella deltagare är stipendiet på 1500kr och svenska deltagare 1000kr.

INFO OM ÖPPEN SCEN:

Är du i en process eller har du en idé som du vill dela med kollegor? Du får
15 min på scenen till att visa eller presentera något.
Anmäl dig till erika@dansinitiativet.se senast 10/9. Vill du förbereda dig på
scenen finns en timme per presentation under måndag och tisdag efter
kl.16.00, ange det i anmälan. Viss teknisk hjälp erbjuds.
Genomförs i samarbete med Danskonsulenten Region Norrbotten och
Danscentrum Norr.
Med stöd av Kulturrådet och Region Norrbotten.
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