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Verksamhetens anställda  
Verksamhetsledare: Marie Wårell 
Konstnärlig ledare: Per Sundberg 

Visstidsanställda under året  
Producent: Carina Henriksson 
Tekniker: Jakob Granqvist 
Dansare/skådespelare/cirkusartister: Knut Vikström Precht, Julia Ehrstrand, Isak 
Nordström, Eric Ernerstedt 

Anställda mot F-skatt 
Ekonomi: Margaretha Helmersson 
Dansare/Cirkusartister: Jenny Schinkler, Mikael Marklund, Maya Mi Samuelsen, 
Dimitri Melnikov, Susanna Voyushina, Henna Räsänen,  

Övrig konstnärlig och teknisk personal:  Marcus Hagman,Tor-Ulf Öhman, Jamie 
Bivard, Juan Sebastian Wilches Hernandez, Petr Menshikov, Petra Älvstrand, 
Timo Rinnevuo, Tanja Råman, John Collingsworth, Solveig Leinan Hermo, 
Alexandra Kremenets.    

Anställda i samproduktioner, gästspel och residens (i huset) 
Koreografer/Dansare/Cirkusartister/Scenografer/Manusförfattare: Carl Olof Berg, 
Tove Berglund, America Vera Zavala, Mikael Kristiansen, Imogen Huzel, Matt 
Pasquet, Lisa Angberg, Sunniva Byvard, Isak Arvidsson, Sidney Leoni, Halla 
Olafsdottir, Elias Girod, Marit Shirin Carolasdotter, Sebastian Björkman, Linnea 
Sundling.  

Samverkanspartners: Norrlandsoperan, Dans i Västerbotten, Lule Stassteater, 
Riksteatern, Riksteatern Norrbotten, Stellaris Danseteater (NO), Taikabox (FI), 
Dansefestival Barents (NO), The Second School (RU), Danscentrum Norr, 
Danscentrum Riks, Luleå kommun, Barents Bird International culture festival 
(RU), Länskopia Norrbotten, Luleå Riksteaterförening, Crossfit Colistic, Luleå 
Basket, 
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Styrelse  
Ordförande: Karl Petersen 
Ledamöter: Karin Enberg och Karin Sjöö Åkeblom 

Antal protokollförda 2020:  9 
Antal medlemmar: 10  

Organisationsform: Ideell förening 
Revisor: Ulrica Öhlund 
Ansluten till kollektivavtal via Danscentrum Norr  

Finansiärer  
Luleå kommun, Region Norrbotten, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Nordisk 
kulturfond, Riksteatern, Region Västerbotten.  

Statistik 

Publik och deltagare: 1592 personer 

Ekonomisk omsättning:  Ca 4 900 000 kr varav intäkterna utgörs av 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 2020 har onekligen varit ett speciellt år. Vi startade året med ett tre veckor långt 
residens med cirkuskompaniet Right Way down och produktionen Váld och sjösatte 
ett nytt publikkoncept: Lunchlåda hos Dansinitiativet. Arrangemanget var välbesökt 
och uppskattat och var tänkt som ett återkommande arrangemang vid 
processvisningar. Under februari hade vi fokus på utveckling av den interna 
organisationen och rutiner tillsammans med våran vikarierande producent. I mars 
anlände Sidney Leoni med team för slutresidens av produktionen FLY som hade 
planerad smygpremiär hos oss. Precis vid ankomst bröt Covid-19 ut och med en i 
teamet med symptom mötte vi vår första utmaning med pandemin. Vi överlät 
lokalen till teamet och flyttade ut verksamhetens personal för att produktionen 
skulle kunna slutföras och samtidigt hindra en eventuell smittspridning. Under 
denna period kom hela vårens planering att ställas in och vi stod inför ett 
omfattande reviderande arbete av hela årets verksamhet.  

Inom det regionala utvecklingsprojektet Dance artists in Barents skulle vi ha huserat 
utbytet Barents meet Baltic, föreställningen Birds (come back to bones) skulle ha 
gått på turné till Ryssland, samt spelat på Riksteaterns utbudsdag. Den regionala 
turnén av Föreställ dig en föreställning ställdes helt in och alla kontaktresor som 
IETM i Tromsö, Kedja i Göteborg och Bibu i Helsingborg avbokades.

Årets största omställning genomfördes inom Dance artists in Barents och den 
internationella samproduktionen som kom att heta Out of Urgency. 
Samproduktionen Hela havet stormar genomförde en digital workshopvecka och 
turnén kortades ned från 11 planerade veckor till 5, då vi trots allt spelade 30 
föreställningar i 8 kommuner. Ett av höstens planerade gästspel med Riksteaterns 
dansproduktioner kunde genomföras och övriga ställdes in pga pandemin. 

		

- Verksamhetsledare Marie Wårell 
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Konstnärligt verksamhet 
Under 2020 har Dansinitiativet producerat, spelat och turnerat två nya verk, givit 
plats till tre residens samt ett gästspel. Sedan har vi tvingats ställa in en lång rad 
planerade konstnärlig händelser. Vi har under inledningen av året arbetat fram 
verksamhetens tre grundläggande områden: Kompani, Scen & Utveckling.


DI-KOMPANI 
Dansinitiativets kompani producerar turnerande verk i gränslandet mellan dans och 
cirkus med särskilt fokus på barn och unga, med norra Sverige och Barentsregionen 
som primärt turnéområde. Genom Dansinitiativets kompani vill vi bygga ett intresse 
för samtida dans- och cirkuskonst underifrån, där kontinuitet och lokal närvaro i 
regionen är grundläggande byggstenar. Vi värderar det samtida begreppet för att 
konsten vi gör ständigt ska vara aktuell och relevant. För oss förhåller sig 
begreppet, och låter sig i synnerhet färgas av kontexten där den samtida konsten 
skapas, och presenteras.


Kompaniet har ännu ingen fast ensemble utan anställer konstnärlig personal till varje 
produktion med ambition till längre anställningar.


Nyproduktion: HELA HAVET STORMAR 
En samproduktion med Lule Stassteater 

En dans- och teaterföreställning från 10 år om modet det krävs att segla ensam runt 
jorden.


I tider av stormar, isolering, stiltje och strålande sol. ”Hela havet stormar” inspireras 
av den sanna berättelsen om Laura Dekker, världens yngsta person att ensam segla 
runt jorden, som var 14 år när hon gav sig ut på sin båt Guppy 2010. Det är också 
en berättelse om att möta döden, sorg och förlust. Om Seglarinnan i oss alla och 
om knoparna som är våra relationer. Och om förmågan att hissa segel igen när 
stormen varit framme.
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”Jag ville skapa en föreställning som ger känslan av att sitta vid havet och känna 
vågorna dundra in mot stranden. Att få reflektera över allt liv som havet ger och som 
havet tar. Att förundras över sin litenhet i världsalltet och samtidigt fyllas av kraften i 
vattenmassorna. Till musik av Enya, Zola Jesus och uppblåsbara pelikaner.” /Carl 
Olof Berg, koreograf 

Idé och koreografi: Carl Olof Berg

På scen: Julia Ehrstrand, Knut Vikström Precht/ Eric Ernerstedt, Isak Nordström

Manus Seglarinnan havet och döden: America Vera Zavala 
Rum och ljus: Tove Berglund och Carl Olof Berg

Kostymdesign: Tove Berglund                

Foto: Petra Älvstrand och Julian Fabiolato 
Dokumentation & Trailer: Martin Åhlin 
AD: Timo Rinnevuo 

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

Med stöd av: Luleå kommun, Region Norrbotten och Kulturrådet 

Publikantal: 718. Antal föreställningar: 30. Antal kommuner: 8.  
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Nyproduktion: OUT OF URGENCY 
En föreställning med fyra olika verk i fyra olika länder som är sammanflätade genom 
ett gemensamt virtuellt bo. En här och nu upplevelse och en digital värld. Publik i 
alla fyra länder delar en konstnärlig upplevelse, nära och på distans. 


Föreställningen kretsar kring de lokala platserna, invånarna och hur de globala 
tendenserna påverkar och förändrar, hur en pandemi utmanar och skapar nya 
rörelser, Moving Barents 2020 - Out of Urgency. Vi möter dansare i Ryssland, Norge, 
Finland och Sverige.


Out of Urgency skapar en struktur av komplex koreografi som binder samman fyra 
föreställningar i realtid. Alla stycken kommer vara platsspecifika verk där varje 
kontext kan skilja sig åt från land till land. Publiken är i varierad storlek beroende av 
sitt sammanhang (och regerings lagar för allmänna sammankomster). Verken visas 
samtidigt, sida vid sida, i ett relationellt samspel och som en enhet med hjälp av 
teknik och digitala verktyg. Stycket är interaktivt med alla platser och dansare och 
publiken tar del av ett och samma verk ur olika perspektiv. 


Produktionen är en del i Dansinitiativets regionala utvecklingsprojekt Dance artists 
in Barents.


Dans & koreografi: Jenny Schinkler, Mikael Marklund, Dimitri Melnikov, Susanna Voyushina, 

Maya Mi Samuelsen & Henna Räsänen.

Koncept: Per Sundberg

Regi: Tanja Råman, John Collingswood & Per Sundberg

Tekniskt koncept & tekniker: John Collingwood, Torulf Öhman, Jamie Bivard, Juan Sebastian 
Wilches Hernandez, Petr Menshikov & Jakob Granqvist.

AD: Timo Rinnevuo

Projektledare: 2019 Erika Pekula Petterson, 2020 Per Sundberg.

Verksamhetsledare: Marie Wårell


Publikantal: 716. Antal föreställningar: 28. Antal länder: 4:a.
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Från arkivet: Tyskmagasinen 

TYSKMAGASINEN är ett platsspecifikt verk från 2016 om de så kallade 
Tyskmagasiens historia mellan åren 1940 och 1944. Under de åren hyrde Sverige, 
trots sin neutralitet, ut magasinen till Natzityskland som använde magasinen till 
förvaring av mat och foder. Den beryktade tyska Engelbrekt-divisionen passerade 
Tyskmagasinen på väg mot fronterna i norra Finland vilket föranleddes av den så 
kallade midsommarkrisen i den Svenska regeringen. Genom en omfattande 
research utifrån ett nordiskt perspektiv av 2:a v.k. skapades verket på plats vid 
magasinen som samma sommaren brändes ned till grunden. Vi zoomade in på 
enskilda människoöden, större rörelser och övergripande krigsförlopp, prövade 
mängder av rörelsematerial som slutligen ledde fram till föreställningen.


Koreografi & produktion Per Sundberg

Dansare Alba Wallsten, Eliisa Erävalo, Emilia Larsson, Felicia Öberg, Gerd-Kaisa Vorren, Liza 
Pogrebets, Marie Wårell, Mikkel Hobitz Filtenborg, Moa Autio, Sophia Nilsson, Sofie Bergdahl, 6 av 
dansarna går Svenska balettskolan i Piteå.

Musik och musiker Immunförsvaret a.k.a David Björkén och Oskar Dahlberg.

AD Timo Rinnevuo

Foto/ film Jimmy Sundin

Rekvisitör Hillevi Rhodin


Dokumentationen av Tyskmagasinen presenterades på den digitala 
plattformen Kulturarenan när pandemin kom och visades 70 gånger. 

Verksamhetsberättelse 2020  av 9 21



	

SCEN DANSINITIATIVET 
Dansinitiativets scen har vid sidan om kompaniets produktioner arbetat för att 
presenterat nationella och internationella gästspel. Scenen har också gett rum och 
förutsättningar för kvalitativa produktionsresidens och samproduktion. 
Dansinitiativets scen har, vid sidan om kompaniets produktioner, i huvudsak riktat 
sig till en vuxen publik.


Gästspel 
Under våren hade vi tre Baltiska gästspel inplanerade inom projektet Barents meet 
Baltic som leddes av Stellaris Dans Teater (NO): Trisolde av och med FineFive 
(Estland), 3D About the phone av och med Olga Zitluhina (Lettland) samt Dior in 
Moscow av och med Seiko Dance Company (Litauen), samtliga ställdes in p.g.a 
pandemin. 

Under hösten hade vi tre inplanerade gästspel i samarbete med Riksteatern 
Norrbotten och Luleå Riksteaterförening: SLICK av och med Sofia Södergård/Qarl 
Qunt, Play 3.0 av och med Sirqus Alfons och Promise Land av Örjan Andersson och 
Helene Billgren. Av dessa kunde endast SLICK genomföras då de andra ställdes in 
p.g.a. pandemin. I anslutning till SLICK arrangerade vi också en workshop med 
Sofia Södergård.


Publikantal SLICK: 36 st (fullsatt utifrån Covid-restriktioner). Workshop: 11 st. 
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Samproduktioner  
Right Way Down is a collective of six hand balancers who’s work tampers with 
the common definition of circus. Experimenting with the absurdity of reality 
upturned, you are invited to see the world the right way down.


True to its name, Wald reflects the forest. The evolution, growth, decay, death and 
rebirth of nature and what happens to it when touched by the human hand.


We use handstands as our medium to create imagery and collage on stage. Within 
our world we pose questions in relation to nature’s ability to balance itself towards 
harmony and our capacity to manipulate or even halt it’s progress.


The conceptual framework for Wald grew out from the idea of challenging the 
handbalancing body and the inherent traditions of the discipline. So using multiple 
bodies and the deconstruction of conventional handstand technique, we are 
transforming the solo focus of handbalancing into something more expansive.


Med föreställningen Wald hade kompaniet residens 6-24 januari och avslutades 
med det välbesökta konceptet: Lunchlåda hos Dansinitiativet. Publikantal: 40
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Humans & Soil is an artistic collaborative project that focus on land rights from an 
indigenous perspective such as the Sámi of the north and the Ainu people of Japan. 
The project is initiated by Marit Shirin Carolasdotter, a Sámi – Kurdish 
Choreographer, Dancer and Researcher currently based in Umeå, Sweden.


”With my research in “of itself : in itself” I want to investigate the area of perception 
and cultural representation of indigenous bodies through dance and music. With 
this piece the audience are taken through a visual journey through inner worlds, 
tensions and energies that are connected to a root-system that are constantly 
growing beneath our feet with every breath.”


Tillsammans med dansarna Linnea Sundling och Sebastian Björkman hade Marit 
residens på Dansinitiativet 7-20 december. Föreställningen planeras komma tillbaka 
och spela i slutet på 2021. Publikantal: Inställt pga restriktioner
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Residens 
FLY is a docu-fiction-dance-film-performance, that is centered on the life and the 
work of Russian ballet dancer & choreographer: Vaslav Nijinski, whom we meet 
together with the Ballets Russes in Paris in early 1920’s; and later on in Los 
Angeles, in 1983, for the making of a film about himself, co-starring American 
actress Gena Rowlands as his wife, and with Gena’s husband, film director John 
Cassevetes behind the camera.

 

FLY is an invitation into a world of feeling, desire, exploration, transmission and 
fantasy, where all circulates from a body to another, from an art form to another, and 
where artists of the past come together, and testify what they leave to Humanity: a 
search for human love: visceral, spiritual, timeless. 


Koreografen och filmskaparen Sidney Leoni jobbade tillsammans med dansarna 
Halla Olafsdottir och Elias Girod, i residens 5-20 mars med att färdigställa 
scenproduktionen FLY. Föreställningen var planerad ha smygpremiär på 
Dansinitiativet den 20e mars men ställdes om till en intern dokumentation pga 
Coronapandemin. Publikantal: Inställt pga restriktioner
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UTVECKLINGSARBETE 
Dansinitiativet har drivit utvecklingsarbete och residensverksamhet för att stärka 
produktionsförutsättningarna för samtida dans och cirkus nationellt, lokalt och 
vidare ut i Barentsregionen. Vi har arbetat för att vara starkt bidragande till att 
utveckla ett perifert och decentraliserat centrumområde i Barents inom samtida 
dans och cirkus. 


Dance artists in Barents 
I November 2018 startade vi det Regionala utvecklingsprojektet Danceartists in 
Barents - ett 3 årigt regionalt utvecklingsprojekt för konstnärligt utbyte och 
samarbete med mål att utveckla infrastrukturen och skapa ett attraktivt klimat att bo 
och verka i för rörelsebaserade konstnärer i norra Sverige vidare ut i 
Barentsregionen. 


2020 var projektets huvudsakliga genomförandeår och resulterade i föreställningen 
Out of Urgency som går att läsa om på sidan 8. En utförlig beskrivning, Redovisning 
Dance artist in Barents, på 30 sidor om hela genomförandet av projektet 
kompletterar denna verksamhetsberättelse. Essensen i projektets komplexitet 
beskrevs när pandemin slog till och hela projektet behövde ställas om. Såhär 
beskrev vi får förändring i april 2020. 


”Bakgrund 
Originalupplägget för år två inom det regionala utvecklingsprojektet Dance artist in 
Barents handlar om att genomföra konstnärliga utbyten mellan de fyra Barents-
länderna genom att scenkonstnärliga dansproduktioner skapas och turnerar i 
regionen. Produktionen och år två har gått under arbetsnamnet Dancing on the 
Margins of Climate Change. Fyra dansföreställningar skapade & framförda av 
danskonstnärer med anknytning till Barents. Föreställningarna blir kortare stycken 
som kan visas var för sig eller tillsammans. Den konstnärliga tematiken kommer att 
kretsa kring de lokala platserna, invånarna & hur globala tendenser påverkar och 
förändrar. Med de utvalda danskonstnärerna fördjupar vi oss i tematiken under 
förberedelsearbetet då vi besöker varandra för utbyte och inspiration. I & med 
Covid19 ser förutsättningarna annorlunda ut och läget framåt är osäkert. Frågor som 
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vi ställer oss handlar om huruvida ett konstnärligt utbyte kommer kunna ske mellan 
de olika länderna & i så fall under vilka premisser. Ländernas gränser kan komma att 
vara stängda och vi måste ställa oss frågan hur vi kan genomföra en turné och 
gemensamma researchresor. Vi vill ha ett format som känns hållbart & som står sig 
oavsett hur förutsättningarna ser ut och där grundsyftet finns kvar, ett konstnärligt 
utbyte mellan danskonstnärer från de olika länderna. Vi tror på någon form av en 
digital lösning i kombination med ett live-format. Vi vill skapa en online föreställning 
som sker samtidigt, på olika platser. Verket sker både live & spelas online, som en 
helhet. Tematiken kretsar kring de lokala platserna, invånarna och hur de globala 
tendenserna påverkar och förändrar, hur covid19 utmanar, förändrar och skapar nya 
spännande rörelser, Movement out of Urgency. 

Förändring 
Projektet Dancing on the Margins of Climate Change byter arbetsnamn till 
Movement out of Urgency. Namnbytet vill signalera de förändringar vi härmed 
föreslår inom projektet vilket främst handlar om ett nytt föreställningsformat och 
därmed en annan produktionsmetod. Förslaget är ett försök att omfamna den nya 
ovissa verklighet vi lever i p.g.a. Covid-19 & utifrån den förändra metoden för 
projektets genomförande, men med en bibehållen kärna. Projektets centrala del av 
att arbeta tätt sammanlänkad mellan de fyra länderna i Barentsregionen med 
dansare och cirkusartister från detta område bibehålls. Movement out of Urgency är 
fyra olika föreställningar i fyra olika länder som är sammanflätade genom ett 
gemensamt virtuellt bo. En helhet av fyra delar. 

Koncept 
Idéen är att skapa en struktur av en komplex koreografi som binder samman fyra 
föreställningar i realtid. Alla stycken kommer vara platsspecifika verk där varje 
kontext kan skilja sig åt från land till land. Till exempel kan platserna röra sig om ett 
vardagsrum, en fabrikslokal, en foajé och en blackbox. Publiken är i varierad storlek 
beroende av sitt sammanhang (och regerings lagar för allmänna sammankomster). 
Verken visas samtidigt, sida vid sida, i ett relationellt samspel och som en enhet med 
hjälp av teknik och digitala verktyg. Stycket är interaktivt med alla platser och 
dansare och publiken tar del av ett och samma verk ur olika perspektiv.” 
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Att ställa om och genomföra detta regionala utvecklingsprojekt i fyra länder trots 
pandemins begränsningar har varit lärorikt och slitsamt. Genom idogt arbete, tilltro 
och tålamod skapade vi ett internationellt danskompani online och live samtidigt. Vi 
spelade fyra olika föreställningar samtidigt i fyra olika länder som var digitalt och 
koreografiskt sammankopplade. Det är något vi aldrig har varit med om förut att 
varken genomföra eller få uppleva. Här följer ett stycke som beskriver några av de 
erfarenheter som projektet gav, ur Redovisning Dance artists in Barents. 


”Erfarenheter 

Kunskaperna och erfarenheterna som detta projekt har erövrat är svårt, även för mig 
som är spindel i nätet, att omfatta. Detta p.g.a. av projektets konstruktion, att det 
utspelat sig parallellt i fyra olika länder samtidigt utan en möjlighet för mig som 
projektledare att besöka platserna. Men jag beskriver en del av informationen som 
jag har tillgång till. 
Arbetet har producerat fysiska erfarenheter av hur det är att som dansare eller 
performer arbeta mot att närvara i minst två rum samtidigt. Hur gör/arbetar jag med 
en sådan utgångspunkt rent performativt?  
Vi har fått erfarenhet av att genom teknik skapa ett internationellt danskompani. Vi 
erfor hur vi kan bygga personliga kontakter och en konstnärligt praktik över, eller i 
internet.  
Vi erövrade eller prövade ett alldeles nytt produktionsled där fyra produktioner skulle 
produceras parallellt i fyra länder och vara sammankopplade. Det skapade många 
för oss nya utmaningar gällande scheman, tidszooner, internationella bankrelationer, 
lokala förhållanden, arbetsmiljö, marknadsstrategi med mera.  
Vi fick erfarenhet av att mycket är möjligt av att kasta sig ut och ta risker. Att vara 
följsam i relation till en världsförändring i ett för oss omfattande projekt har varit 
slitsamt, arbetskrävande, roligt, stimulerande, frustrerande och omöjligt.  
Vi har erfarit att det är möjligt att mobilisera många partners och stora resurser i en 
gemensam riktning i ett gemensamt projekt. Att vara projektledare för ett projekt 
som inrymmer så många människor och perspektiv har varit en otrolig utmaning och 
samtidigt givit mycket kunskap.  
Vi har erfarit kulturella olikheter. Både i termer av arbetsmetoder i skapandet av ett 
verk men även i läsningen av detsamma. Även om vi ser samma bild i två olika 
länder skapar de kulturella olikheterna möjlighet till att de läses på fler vis.  
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Perspektivgivande har varit en stor återkommande erfarenhet vi mött under hela 
projektets gång. Både det jag beskrev ovan men även hur någonting upplevs från ett 
annat håll. Hur mycket jag än försöker är det omöjligt att riktigt veta hur någonting 
upplevs i ett rum som jag inte fysiskt befinner mig i. Även perspektiven av vad som 
är i bild och inte. Och vad avsaknaden av alla mellanmänskliga möten gör med 
gruppen som inte äter lunch med varandra, inte snackar skit i en turnébil, inte ens 
har riktigt möjlighet att dela publikens reaktioner om en föreställning.  
Vi har vidare erfarit god utveckling i det internationella och interregionala samarbetet 
mellan Norr- och Västerbotten, arrangörsutvecklingen i Norrbotten och samarbetet i 
Barentsregionen.” 

Vi tipsar om att läsa hela redovisningen av projektet. 


Projektet och produktionen 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).





Verksamhetsberättelse 2020  av 17 21



Verksamheten 
Personal 
Utöver våra två tillsvidareanställda och en ettårig projektanställning (som under året 
behövde sägas upp till följd av pandemin), samt längre visstidsanställd tekniker, har 
verksamheten på projektbasis haft 37 engagerade på lön/faktura i produktion, 
samproduktion och residens. Inför 2021 ser vi ett särskilt behov av rekrytering av en 
heltidsanställd tekniker och producent för att vår lokal och verksamhet ska bli 
tillgänglig för fler.


Jämställdhets-, hbtq-, mångfaldsperspektiv & arbetsmiljö 
   
Representationsfrågan har vi ökat vårt fokus på inom alla delar i verksamheten 
under 2020. Det har varit en central fråga inom rekrytering, produktionsförslag och 
programläggning. Vår metod med klara och kontinuerliga rutiner kring att förebygga 
trakasserier inom verksamheten har uppskattas och skapat trygga förutsättningar 
för konstnärlig produktion. I vårt arbete med jämställdhets-, hbtq- och 
urfolksperspektiv genom representation och innehåll under 2020 ser vi att vi 
utvecklats samtidigt som vi har brottats med vår delvis bristande mångfald bland 
danskonstnärer under detta år.  Samtidigt har vi under året och generellt i 
verksamheten ett perspektiv av att satsat på att stärka de få verksamma i 
Norrbotten vilket gör urvalet begränsat och delvis homogent. Vi arbetar för att 
kunna vara bidragande till en förändring av mångfaldsfrågan inom dansen i norr på 
lång sikt.


Lokaler 
Arbetet med att förbättra och implementera tekniska förutsättningarna i lokalen har 
fått ett extra stort fokus under 2020 i och med de omprioriteringar som covid-19 
inneburit. Det har inneburit investeringar i form av fresnell-lampor, spännremmar, 
ljusstativ, ljudteknik, riggpunkter, tross, case:ar , styrsystem för ljus samt lagring- 
och hyllsystem för teknikförråd. Allmänna ytor och kontorsytor har förbättrats 
med bättre belysning, förvaring av städutrustning samt utemöbler. Underhållet har 
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bestått i omfattande kabeldragning för ljud & ljus-system samt kalibrering av 
telfersystem för säkrare riggning. Jakob, Per & Marie har under våren 2020 
genomfört en brandutbildning via Fire Safety Nordic, vilket i sin tur medfört nya 
rutiner och investeringar i utrymningsväst och dedikerad första hjälpen-station. Efter 
juni 2020 introduceras alla verksamma i lokalen vad som gäller i förhållande till 
brand och säkerhet. Under hösten har Dansinitiativet ingått ett leasingavtal i en ny 
skåpbil som krävs för de turnébehov som verksamheten har i form av stort 
lastutrymme och möjlighet till hög lastvikt.


Lokalen har rustats med handsprit i samtliga toaletter och vid entrén. Sittningen i 
scenens gradäng har anpassats efter rekommendationer om avstånd för sittande 
publik vilket kraftigt reducerat maxantalet för publik i lokalen. 


Internt 
Under perioden mars-juni, vid sidan av årets mest omfattande revideringsperiod till 
följd av pandemin, hade vi möjlighet att fokusera på interna rutiner och ett fördjupat 
arbete i utvecklingen av Dansinitiativets identitet. Vi landade i vår grafiska profils 
triangel som för oss även symboliserar de tre ben som verksamheten därmed 
definierade att vi arbetar med: Kompani, Scen och Utveckling inom samtida dans & 
cirkus. Genom organisationen 180 degrees consultings genomlysning av 
verksamheten under året fick vi verktyg kring mötesstruktur, organisationsstruktur 
och workshop i olika arbetsplattformar. Delar av förslagen om 
organisationsutvecklingen implementerade vi under 2020 medan andra delar fick 
skjutas på till 2021.

  


Externt 
Innan Pandemin bröt ut deltog Dansinitiativet på Folk och Kultur i Eskilstuna med en 
presentation tillsammans med Dans i Västerbotten och det interregionala 
samarbetet i projektet Dance artists in Barents. Under samma resa deltog vi även i 
Subcase och festivalen Cirkusmainia i Stockholmsområdet. 

Under hösten hölls tre digitala föreläsningar om verksamhetsbygget med 
Dansinitiativet för studenter på Magisterutbildningen i Internationell scenkonst vid 
STDH, studenter på Kulturverkstan i Göteborg och Samarbetsrådet för regional 
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dansutveckling. Vidare deltog vi i arrangörer i norrs utbudsdag. Vi var även 
gästlärare i rörelse på Teaterhögskolan i Luleås skådespelarprogram. 

 


Finansiering 
Dansinitiativet har Verksamhetsbidrag från Luleå kommun, Region Norrbotten och 
Kulturrådet. Samt regionalt utvecklingsbidrag från Region Norrbotten och 
Kulturrådet. Utöver det har de största intäkterna utgjorts av projektbidrag och gager. 


Kontakt 
kontakt@dansinitiativet.se 

www.dansinitiativet.se


 dansinitiativet

 @dansinitiativet

 dansinitiativet


Ålgatan 7E, 97334 Luleå
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DANSINITIATIVET ÄR NORRBOTTENS FÖRSTA FRIA SCEN OCH 
KOMPANI INOM SAMTIDA DANS OCH CIRKUS! 
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