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DANSINITIATIVET ÄR NORRBOTTENS FÖRSTA FRIA SCEN FÖR 
SAMTIDA DANS OCH CIRKUS! 

Dansinitiativets scen invigs den 6/9 2019 av Kultur och Fritidsnämndens ordförande i 
Luleå Emmeli Nybom tillsammans med Verksamhetsledare Marie Wårell och 

Konstnärliga ledaren Per Sundberg. Foto: Jonah Senften. 
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Verksamhetens anställda  
Verksamhetsledare: Marie Wårell 
Konstnärlig ledare: Per Sundberg 

Visstidsanställda under året:  
Producent och projektledare: Erika Petterson Pekula 
Dansare/Cirkusartister: Alexander Dam, Maria Ulriksson, Moa Autio, Jacob 
Börlin, Yared Cederlund Tillahun, Nasim Meki, Knut Wikström Precht, Dan 
Johansson 

Övrig konstnärlig och teknisk personal: Stefan Hägglund, Jakob Granqvist, Astrid 
Gislason, Daniela Holmbom, Alice Berg Jansson, Megan King, Maja Berglund 
Holmqvist, Isabelle Isaksson Beckenäs,     

Anställda mot F-skatt 
Ekonomi: Rosé-Marie Damberg 
Dansare/Cirkusartister: Fabian Wixe, Jenny Schinkler, Sanna Lundström, Maya 
Mi Samuelsen, Dimitri Melnikov, Emelie Enlund, Ellen Dyverfeldt,  

Övrig konstnärlig och teknisk personal: Stefan Johansson, Marcus Hagman, Ina 
Andersson, Hillevi Rhodin, Maria Ros, Jonas Pietikäinen, Anton Andersson, 
Marcel Köppe,   

Anställda i samproduktioner, gästspel och residens (i huset) 
Dansare/Cirkusartister: Gerd-Kaisa Vorren, Sebastian López-Lehto, Nadja 
Voorham, Sara Arnia, Eine Johansson, Oleksii Prokopov, Mohinur Nurmativa, 
Saleh Omar, Zambia Temam, Abdulkarim aTaya, Mikkel Hobitz Filtenborg, Julien 
Auger, Sadde Kamppila, Anna Pehrsson, Agnieszka Dlugoszewska, Rachel Tess, 
Lisen Ellard, Mattias Leht, Sindri Runudde, Maia Means,   

Övrig konstnärlig och teknisk personal: Sara Parkman, Maria W Horn, Marcel 
Köpte, Anna Lindqvist, Pablo Londons Sarri, Shadi Ali, Benno Voorham,   
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Samverkanspartners: Norrlandsoperan, Dans i Västerbotten, Norrbottensteatern, 
Riksteatern, Riksteatern Norrbotten, Pajala kommun, Tornedalsteatern, Stellaris 
Danseteater (NO), Taikabox (FI), Dansefestival Barents (NO), The Second School 
(RU), Danscentrum Norr, Danscentrum Riks, Luleå kommun, Lule Stassteater, 
Luleå Näringsliv, Kulturcentrum Ebeneser, Lava Dansproduktion, Barents Bird 
International culture festival (RU), Filmpool Nord, BIS, Lets go Swedish (Boden), 
Språktorget, Länskopia Norrbotten,.     

Finansiärer:  
Luleå kommun, Region Norrbotten, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, 
Postkodstiftelsen, Nordisk kulturfond, Fond for utövande kunstnere, Riksteatern, 
Region Västerbotten,  

Styrelse  
Ordförande: Karl Petersen 
Ledamöter: Karin Enberg och Karin Sjöö Åkeblom 

Antal protokollförda 2019: 5  (exkl. årsmötet) 
Antal medlemmar: 6  

Organisationsform: Ideell förening 
Revisor: Johanna Sandberg Rova 
Ansluten till kollektivavtal via Danscentrum Norr 

Statistik 
Publik och deltagare: 5571 personer fördelat på 154 aktiviteter i 18 kommuner/
städer, varav två utanför Sverige. 

Ekonomisk omsättning: 7 303 065 kr, varav intäkterna utgörs av 2 200 000 kr i 
investeringsbidrag till lokalen och 3 125 000 kr utgörs av Verksamhetsbidrag från 
Luleå kommun, Region Norrbotten och Statens Kulturråd. Resterande intäkter 
utgörs av sålda föreställningar/biljettintäkter och projektbidrag.  
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Verksamhetsledarens ord 

År 2019 flyttade vi in och invigde Norrbottens första fria scen för samtida dans och 
cirkus! Arbetet mot och med detta har genomsyrat alla produktioner, aktiviteter och 
strukturer vi arbetat med under året.  


2019 var även Dansinitiativets första år med verksamhetsbidrag från kommun, 
region och stat. Årsbudgeten har kompletterats genom försäljning av produktioner 
och projektbidrag.


Vi ser tillbaka på ett år som är delat i två och som vi i framtiden kommer minnas 
som året vi stod med ett ben i två helt olika verksamheter - den utan och den med 
en egen scen och produktionslokal. Att verksamheten har fortskridit med 
produktion, residens och både regional och internationell turné av våra egna 
produktioner samtidigt som vi ritat, planerat, byggt, investerat, flyttat in och rivit av 
en bejublad och minnesvärd invigning med tillresta från hela Sverige och 
Barentsregionen, är i efterhand lite svårt att förstå. 


Vid årets slut kan vi konstatera att verksamheten nu omfamnar scen, kompani och 
utvecklingsarbete inom samtida dans och cirkus. 


Dansinitiativets kompani har i egen regi skapat och turnerat två nya föreställningar, 
turnerat tidigare producerade Birds (come back to bones), samt i samproduktion 
med LAVA dansproduktion/Benno Voorham avslutat det fem åriga projektet 
Mångfaldens magasin genom communitydansprojektet Morgondagens vittnen som 
även den gått på regional turné.   


Under 2019 presenterade scenen utöver våra egna produktioner bl.a 
cirkusföreställningen 100 % cirkus av Mikkel Hobbitz Filtenborg och Julian Auger 
och  performanceföreställningen MASS - Bloom explorations av Recoil performance 
group.  


Utöver inflytt och invigning i vår nya lokal, har vårt infrastrukturella 
utvecklingsarbete: Huserat två residens (utvalda av 70 sökande), i samarbete med 
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Danscentrum Norr och Dansalliansen huserat 37 tillfällen av daglig träning/
workshops, byggt upp det regionala utvecklingsprojektet Dance artists in Barents 
(som tagit oanade proportioner inför 2020), samt hållit konferens och samtal om 
brinnande samhällsfrågor under rubrikerna ”Samtal om femininet inom 
scenkonsten” och ”Dancing on the margins of climate change”.   


Med detta år i bagaget ser vi att vi tagit stora steg mot vårt mål att göra den 
rörelsebaserade scenkonsten till en självklar del i samhällskroppen i Luleå och 
Norrbotten och vara en drivande part för den infrastrukturella utvecklingen inom 
fältet. Nu kan vi börja jobba på riktigt!


- Verksamhetsledare Marie Wårell 

Konstnärligt arbete 
Mitt bland stjärnor 

Året startade med föreställningen Mitt bland stjärnor som riktar sig till åldrarna 5-9 år. 
Föreställningen bygger på boken med samma namn av Lotta Olsson och Olof 
Landström.

"Men i mörkret, rymden natten, 
blänker något blått av vatten, 

som en liten blågrön boll 
med en sol på lagom håll” 

I en konstnärlig tolkning av Lotta Olsson och Olof Landströms poetiska 
bok förkroppsligar dansarna delar av naturen, intar olika levande kroppar och leker 
med naturliga och onaturliga material. Mitt bland stjärnor tar form i ett rum fullt av 
rörelse och ämnar väcka frågor om klimatet och jordens olika former av liv - för våra 
yngsta planetskötare. 
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Föreställningen är en samproduktion med Norrlandsoperan och i samarbete med 
Norrbottensteatern. 2019 har föreställningen spelat totalt 50 föreställningar fördelat 
på 9 kommuner i Norr- och Västerbotten.

Idé och koreografi: Marie Wårell

Dansare: Maria Ulrikson, Jacob Börlin, Alexander Dam/Yared Tillahun, Moa Autio/Nassim Meki 
Ljusdesign: Marcus Hagman 
Kompositör: Stefan Johansson

Kostymdesign: Ina Andersson                   

Scenografi: Hillevi Rhodin 
Foto: Marcus Hagman 
Dokumentation & Trailer: Martin Åhlin 
Sömmerska: Lotta Högberg Andersson 
AD: Timo Rinnevuo 

Länk till trailer: https://vimeo.com/323520627

Med stöd av: Luleå kommun, Region Norrbotten, Kulturrådet & Konstnärsnämnden. 

Publikantal: 3089 personer. Inklusive workshops & daglig träning:  3507 personer 
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Morgondagens vittnen (Mångfaldens magasin) 

Projektet Mångfaldens Magasins 
ursprungliga vision var att genom 
en föreställningsserie á 5 
föreställningar baserad på  de s.k. 
Tyskmagasinen i Luleås historia, 
förvandla de två nazistiska 
symbolbyggnaderna från 2:a v.k. 
till en mångkonstnärlig, 
mångkulturell, kreativ plattform & 
mötesplats. Magasinen byggdes 
till trämassaindustrin 1912 & 
hyrdes av Natzityskland under 2:a 
v.k. De var en transitplats för 25 
000 krigsfångar på sin färd hemåt 
efter kriget och stod sedan från 
1962 tomma, tills de 2016 brändes 
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Idé och koreografi: Benno Voorham 
Dansare: Jenny Schinkler, Gerd Kaisa Vorren, 
Sebastian López-Lehto, Nadja Vorren, Sara Arnia, 
Eine Johansson, Alexej Prokopov, Mohinur 
Nurmatova, Saleh Omar, Zabiba Temam & 
Abdulkarim Ataya. 
Musik: Shadi Ali 
Kostym: Pablo Londono Sarria
Ljusdesign/Teknik: Anna Lindqvist
AD: Timo Rinnevuo 
En samproduktion av: Dansinitiativet & LAVA 
dansproduktion.
Turne genom: Riksteatern Norrbotten och lokala 
riksteaterföreningar.
Med stöd av: Luleå kommun, Region Norrbotten, 
Kulturrådet, Postkodstiftelsen, Nordisk Kulturfond 
och Fond for utøvende kunstere. 
Spelperiod: 7/9-20/9

Publikantal: 970 personer 
Inklusive workshops och daglig träning: 1026 



�
ned till grunden under tiden vi skapade vår andra produktion. Mångfaldens Magasin 
har gjort scenkonstproduktionerna Trämassafabriken 2015, Tyskmagasinen 2016, 
Fånglägret 2017 och Tomt magasin 2018. Seriens avslutande del Morgondagens 
vittnen är en dansteater baserad på berättelser om krig och flykt idag och under 
andra världskriget. På scenen medverkar både professionella scenkonstnärer, 
nysvenskar och äldre.


Apart 

I januari hade dansfilmen ”Apart” världspremiär på Tromsö international filmfestival 
och har sedan dess visats på filmfestivaler i Sundsvall, Luleå och nu närmast i 
Liverpool. APART är en dansfilm som utgår från det platsspecifika scenkonstverket 
Tyskmagasinen, om Natzitysklands närvaro i det lilla samhället Karlsvik strax utanför 
Luleå under 2:a världskriget. 


Dansare: Moa Autio och Gerd-Kaisa Vorren

Cirkusartist: Mikkel Hobitz Filtenborg

Barn: Lo Sundberg

Manus: Per Sundberg och Jimmy Sundin

Regi och koreografi: Per Sundberg

Filmfotografi och klippning: Jimmy Sundin

Exekutiv producent: Marie Wårell

Flygfotografi: Jonah Senften


Ljuddesign och mixning: LJUDBANG AB - 
Robin Svensk, Tony Österholm och Gabrielle 
Wikhede

Musik: Never were the way she was - Colin 
Stetson & Sarah Neufeld ©Third side music

Samproducerat med Filmpool Nord - 
konsulent kort- och dokumentärfilm Katja 
Härkönen 

Med stöd av Luleå kommun, Region 
Norrbotten och Kulturkontakt Nord
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Föreställ dig en föreställning  
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15/11
kl 19.00

16/11
kl 19.00

22/11
kl 19.00

23/11
kl 19.00

Dansinitiativet, Ålgatan 7E

Biljetter:
kulturbiljetter.se

Läs mer på:
dansinitiativet.se

Idé och koreografi: Per Sundberg                  
Dansare: Knut Vikström Precht 
Ljusdesign: Anton Andersson 
Dokumentation & Trailer: Martin Åhlin 
AD: Timo Rinnevuo 

Länk till trailer: https://vimeo.com/
manage/383509427/general

Med stöd av: Luleå kommun, Region 
Norrbotten, Kulturrådet.


Publikantal: 105 personer 
Inklusive workshops & daglig träning: 
107 personer


En föreställning om vår uppfattning av tiden, 

rummet och kroppen.

Föreställ dig en föreställning är en meta-dans 
av koreografiska trolleritrick utan trick. En lek 
med vår uppfattning av tiden, rummet och 
kroppen. En redovisad upp-och-nedvänd 
föreställningsvärld där projektion och verklighet 
står sida vid sida.
Föreställ dig en föreställning är tredje delen i 
Per Sundbergs serie om visuella villfarelser 
som i tidigare versioner väckt nyfikenhet hos 
både branschfolk och förstagångsbesökare.

Föreställningen hade premiär 15e November 
på vår hemmascen i Luleå och går under 2020 
på turné i Norrbotten.
  

”Jag tänker på parallella existenser 
och jag tänker på Aniara, Harry 
Martinsons epos om människans 
utsatthet i världsalltet. Här handlar 
det också om människans litenhet 
och storhet. I en hand tycks hela 
universum rymmas. Det är rörande 
och tankeväckande och slutar i en 
häftig baklängesbruksanvisning som 
ger ännu mer att tänka på. Publiken 
sitter kvar en bra stund efter 
applåderna för att få rätsida på sina 
hjärnor och kunna gå ut i det lätta 
snöfall som kanske är 
verkligheten.” (Norrbottens Kuriren) 

https://vimeo.com/manage/383509427/general
https://vimeo.com/manage/383509427/general
https://vimeo.com/manage/383509427/general
https://vimeo.com/manage/383509427/general
https://vimeo.com/manage/383509427/general
https://vimeo.com/manage/383509427/general
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Luleå dansresidens 
2019 var andra året som Dansinitiativet haft i uppdrag från Luleå kommun att husera 
och driva Luleå Dansresidens. Förutsättningarna såg det här året helt annorlunda ut 
genom tillgång till egen lokal och scen. På öppen utlysning tog vi emot 70 
ansökningar till de två residensen som tog plats under hösten och kommer under 
2020 att husera ytterligare två residens av de som sökt under 2019. 

Residens 1 

Residens 2
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Koreografen Anna Persson, ursprungligen från 
Boliden i Västerbotten, arbetar just nu som frilansande 
dansare med Mette Ingvartsen, Benoît Lachambre 
och Mia Habib och har en egen växande koreografisk 
verksamhet.
Elsewhere within here, fungerar som ett prisma som 
tippar kroppar och medvetanden och gör dem 
främmande för sig själva. Genom denna lins 
avtecknar sig instabila och motsägelsefulla kroppar i 
multipla riktningar. Någonstans mellan skillnad och 
slut, tomhet och extas når Elsewhere within here 
åskådaren som en kokpunkt och brytpunkt: som en 
meditation över framtida sätt att vara tillsammans.

Totalt tog 15 personer del av den öppna visningen och 

Duon Lisen Ellard och Mattias Lech, har tidigare 
skapat föreställningen Döden på Ung scen Norr. Med 
sina olika bakgrunder inom dans och teater pendlar de 
mellan format som dans, performance, video, konsert, 
teater, ljud och text, och utforskar olika sätt att 
samarbeta och samexistens som duo och med andra 
artister. Lisen bodde i Luleå mellan 2004-2010 och har 
bland annat varit en del av utvecklingsprojektet 
Danspoolen.
Dansföreställningen The Funeral utgår ifrån 
avskedsceremonier och begravningsritualer som form 
och dramaturgi, och genom dans och musik 
undersöker de den sörjande kroppen, sorgedanser, 
requiemet och gråtkväden.

Totalt tog 67 personer del av den öppna visningen och 
dagliga träningen i samband med residenset.
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Birds (come back to bones) 

Skapades 2018 och har under 2019 gått på 
regional turné i Pajala, Kiruna, Gällivare och 
under hösten även till Barents Dansfestival i 
Hammerfest.

Publikantal: 312 personer

Inklusive workshops: 322 personer 

”Marie och Fabian blir ett par cirkusartister som ämnar göra den stora saltomortalen 
och slutligen lyckas de och svingar sig i trapetserna under kupolen av ett cirkustält, 
för att slutligen bli till svalor som fria och lyckliga svingar sig under himlen av vår 
skapares stora cirkustält” (Haparandabladet) 

Kompetensutveckling - Workshops och Daglig träning 
Daglig träning i samarbete med 
Danscentrum Norr:  
Maria Ulriksson, Moa Autio, Jacob Börlin, 
Alexander Dam, Marie Wårell, Fabian Wixe, 
Gerd-Kajsa Vorren, Benno Voorham, Charlotta 
Ruth m.fl.  

Antal deltagande fram till 6/9: 179 st fördelat    
på 37 klasser/workshops


Dan Johansson 
I augusti arrangerade vi tillsammans med 	 	
Dansalliansen och Danscentrum Norr en 5 dagars 
sommarträning med danskonstnären Dan Johansson. 
Workshopen var en kick of för höstens satsning för en 
kontinuerlig daglig 	träning i Luleå. 


Antal deltagare: 7 
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Dance artists in Barents -  
Regionalt utvecklingsprojekt 
I November 2018 startade det Regionala utvecklingsprojektet Danceartists in 
Barents som i huvudsak finansieras av Region Norrbotten och Kulturrådet. 
Projektets första aktivitet ägde rum under Barents Dance festival dit Per åkte för att 
nätverka och presentera projektet. I januari startade Erika Pekula Pettersson sin 
anställning som projektledare för projektet (och producent för verksamheten). 


Dance artists in Barents är ett projekt för konstnärligt utbyte och samarbete mellan 
fria danskonstnärer i Barentsregionen med mål att utveckla infrastrukturen och 
skapa ett attraktivt klimat att bo och verka i för rörelsebaserade konstnärer i norra 
Sverige. År 1 (2019) har fokuserat på maknadsundersökning och att hitta, etablera 
och stärka relationen med organisationer i Sverige, Norge, Ryssland och Finland, 
som ska medverka under projektets andra år med målsättningen att samarbetena 
ska fortsätta även efter projektets slut för att bygga en hållbar struktur för 
internationella samarbeten i norr. 


Som del i projektet har fyra research- och kontaktresor genomförts, en till 
Dansefestival Barents i Hammerfest, en till ICE HOT i Reykjavik, en till Barents 
dance council i Nikel och en till Scenkonstbiennalen i Sundsvall. Under dessa resor 
deltog vi i möten och sammanhang där fokus låg på våra internationella kollegor i 
Barents-regionen samt att stärka den nationella och interregionala förankringen för 
projektet. Vi deltog bl.a. i möten med Norrbottens samtliga frilansande 
danskonstnärer har genomförts, en tydlig röd tråd som efterfrågas är fler 
mötesplatser, mer träning och fler arbetstillfällen. Detta är något vi tar fasta på inför 
år två, då vi planerar att genomföra en samproduktion med samarbetspartners i alla 
fyra Barents länder, med tillhörande turné. 


Projektet har möjliggjort deltagandet för fyra norrbottniska danskonstnärer i Barents 
Dance Council som genomfördes i Nickel, Ryssland den 25-30 april. Deras resa, 
boende, mat och deltagande finansierades genom kompletterande medel från 
Region Norrbottens mobilitetsstöd. Dansinitiativet har planera mötet och resan som 
helhet. Stopp genomfördes i Norge och Finland för ytterligare nätverksetablering 
med kollegor där. Under hösten besökte vi även Åbo och konferensen Stretch/
Kedja.
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En workshophelg genomfördes i samarbete med danskonsulenten i Norrbotten och 
Danscentrum Norr i Pajala under Riksteaterns projekt ”Samlingen” där deltagarna 
fick möjlighet att möta Dansinitiativets dansare Fabian Wixe och även se 
föreställningen Birds (come back to bones). 


V.39 genomfördes DiB Meetingpoint som innehöll morgonklasser, workshops och en 
öppen scen-kväll för danskonstnärer baserade i Norrbotten. I samarbete med 
Danscentrum Norr och Danskonsulenten erbjöd vi resestöd för att möjliggöra för 
deltagare från hela regionen att kunna medverka.

 

Året avslutades med konferensen ”Dancing on the margins of climate change”. 
Konferensen var en kick off inför projektets andra år med syfte att stärka de 
organisationer och danskonstnärer som deltar i projektet genom inspiration, 
kompetensutveckling och gemensam diskussion. Programmet innehöll bl.a möten 
med konstnärer, klimatforskare och workshops för dansare. Delar av programmet 
var även öppet för allmänheten. Konferensen finansierades av Riksteatern och drevs 
av Dansinitiativet. 
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Dancing on the margins of climate change 


- En kick-off konferens inom det regionala utvecklingsprojektet Dance artists in 
Barents i samarbete med Riksteatern och Riksteatern Norrbotten. 

SÖNDAG 15 DECEMBER
14.00 Residensvisning Luleå dansresidens – Funeral av Ellard & Lech 

MÅNDAG 16 DECEMBER
15.00-15.45 Performance lecture Louise Fontain 

17.00–21.00 MASS - Bloom explorations av Recoil Performance Group

TISDAG 17 DECEMBER
14.45-16.45 Föreläsning Keith Larson, klimatforskare Umeå universitet
17.00–20.00 MASS - Bloom explorations av Recoil Performance Group

ONSDAG 18 DECEMBER
13.30-15.00 Digi-Dance Workshop, TaikaBox

Vidare har uppbyggnaden av år 2 haft stort fokus på projektets expension till 
interregional samverkan med Västerbotten vilket lett till stora framsteg mot 
projektets huvudsakliga mål: att stärka förutsättningarna för dansare att bo och 
verka i norra Sverige och samarbeta i Barents regionen.


År 2 finansieras av Kulturrådet, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Nordisk 
kulturfond, Riksteatern, Dans i Västerbotten/Norrlansoperan och Danskonsulenten 
Norrbotten tillsammans med samarbetspartnerna Riksteatern Norrbotten (SE), Dans 
i Västerbotten/Norrlandsoperan (SE), Danskonsulenten Norrbotten (SE), TaikaBox 
(FI), Stellaris DansTeater (NO), DanseFestival Barents (NO), The Second School (RU) 
och Barents Bird (RU). Dessa möjliggör konstnärlig produktion och turnéslinga i 
samtliga fyra Barentsländer under år 2020. 
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https://www.facebook.com/events/596122241163394/
https://kulturbiljetter.se/evenemang/4433/uluga-atorpara-av-louise-fontain
https://kulturbiljetter.se/evenemang/4406/mass-bloom-explorations-av-recoil-performance-group
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https://kulturbiljetter.se/evenemang/4406/mass-bloom-explorations-av-recoil-performance-group
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Verksamheten 

Lokaler 
Årets främsta fokus har varit att färdigställa vår nya produktionslokal och scen i 
Luleå. Året började i residens på Norrlandsoperan i Umeå och Norrbottensteatern i 
Luleå, samt på Kulturcentrum Ebeneser, Dansmagasinet och på kontor hos 
konsultbolaget Sigma i centrala Luleå. 

Genom vår egna lokal (som invigdes 6e september) ser vi möjlighet att fördjupa 
samarbetet med andra regionala dansverksamheter så som Danscentrum Norr, 
Riksteatern Norrbotten, fria danskonstnärer och danskonsulenten genom 
produktion, föreställningar och kompetensutveckling samt vara en viktig del i den 
nationella och nordiska infrastrukturen för dans genom residens och 
gästspelsverksamhet. Den möjliggör också nya riktningar för vårt Regionala 
utvecklingsprojekt Dance artists in Barents och gör oss nationellt till en verksamhet i 
framkant för utvecklingen av dansens infrastruktur.


Internt 
Även internt har årets främsta fokus varit att färdigställa arbetet med en egen 
produktionslokal och scen. Parallellt har vi arbetat särskilt med att nå fler med våra 
föreställningar och komma ut i fler kommuner i framförallt Norrbotten. Vid årets slut 
har vi haft verksamhet i 10 av regionens 14 kommuner.

Under året har Marie Wårell, Per Sundberg och Erika Pekula Petterson varit 
heltidsanställda i verksamheten. 

Verksamhetens ekonomi har expanderat avsevärt och strukturen har löpande 
behövt anpassas till dess omfattning tillsammans med vår ekonom Rose-Marie 
Damberg. Rose-Marie arbetade under 2019 delvis ideellt hos Dansinitiativet.


Externt 
Det särskilda fokuset på att nå ut med våra föreställningar till fler kommuner i 
Norrbotten har haft ett stort genomslag och beror till stor del på de samarbeten som 
etablerats med flera organisationer i regionen. Genom att bli en tredje person i 
verksamheten som haft särskilt fokus på detta har vi nått goda resultat.
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Tillsammans med Riksteatern Norrbotten har vi arbetat strategiskt för att nå ut med 
och skapa intresse för dans och rörelsebaserade föreställningar. Genom lokal 
närvaro har vi kunnat arbeta med personliga kontakter och utveckla kring-
arrangemang som workshops och publiksamtal kopplade till föreställningarna.

Vi har även deltagit vid Cirkusmania i Stockholm,  Folk och Kultur i Eskilstuna, 
Scenkonstgalan i Göteborg, Barents dance council i Nikel, Scenkonstbiennalen i 
Sundsvall, Tromsö internationella dansfestival och Barents Dansefestival  


Finansiering 
2019 är första året som Dansinitiativet har Verksamhetsbidrag från Region 
Norrbotten och Kulturrådet. Tillsammans med Verksamhetsbidrag och 
investeringsbidrag från Luleå kommun, samt regionalt utvecklingsbidrag från Region 
Norrbotten och Kulturrådet, har det utgjort den ekonomiska kärnan i verksamheten. 
Utöver det har de största posterna utgjorts av projektbidrag och gager.


Rekrytering 
Utöver våra två tillsvidare anställda och en ettårig projektanställning, har 
verksamheten på projektbasis haft 60 anställda på lön/faktura, varav 7 stycken 
utgörs av delar av ensemblen i Morgondagens vittnen som arbetat ideellt i projektet 
och 5 stycken gymnasieelever från Luleå estetiska gymnasium som jobbat som 
publikvärdar.

Inför 2020 ser vi ett särskilt behov av rekrytering av en heltidsanställd tekniker för att 
vår lokal ska bli tillgänglig för fler. Inför 2021 ser vi särskilt behov i att öka 
personalstyrkan till fem personer med trygga långsiktiga anställningar. 
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”HÄRMED FÖRKLARA VI DANSINITIATIVET INVIGT”
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