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Verksamhetens anställda  
Verksamhetsledare: Marie Wårell 
Konstnärlig ledare: Per Sundberg 
Producent: Erika Pekula Pettersson 
Tekniker: Jakob Granqvist och Calle Mårtensson  

Visstidsanställda under året  
Producent: Nadja Nilsson  
Publikvärd: Frida Bagri 
Tekniker: Hanna Boström 
Dansare/skådespelare/cirkusartister: Moa Westerlund, Mikael Marklund och 
Robin Ivarsson.  

Anställda mot F-skatt 
Ekonomi: Margaretha Helmersson 
Dansare/Cirkusartister: Jenny Schinkler   

Övrig konstnärlig och teknisk personal:  Petter Berndalen, Jenny Nordmark, 
Gustav Basic Nordmark, Petra Älvstrand, Timo Rinnevuo, Martin Åhlin och 
Marcel Köppe.     

Anställda i samproduktioner, gästspel och residens (i huset) 
Koreografer/Dansare/Cirkusartister/Scenografer/Manusförfattare: 29 st 
(koreografer, dansare, cirkusartister)  

Samverkanspartners: Norrlandsoperan, Dans i Västerbotten, Lule Stassteater, 
Riksteatern, Riksteatern Norrbotten, Riksteatern Västerbotten, Danscentrum 
Norr, Danscentrum Riks, Dansnät Sverige, Luleå kommun, Länskopia Norrbotten, 
Luleå Riksteaterförening, LLT, Danskompaniet Spinn, Regionteater Väst, 
Norrdans, Gathenhielmska huset och Kaleido - kreativa rum. 

Stellaris Danseteater (NO), Taikabox (FI), Dansefestival Barents (NO), The Second 
School (RU), 
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Styrelse  
Ordförande: Karl Petersen 
Ledamöter: Karin Enberg, Karin Sjöö Åkeblom och Kent Ögren 

Antal protokollförda styrelsemöten 2021:   
Antal medlemmar: 10 

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

Finansiärer  
Luleå kommun, Region Norrbotten, Kulturrådet, Riksteatern, Norrlandsoperan/
Dans i Västerbotten, Sparbanken Nord, Region Västerbotten, Kulturkontakt Nord 
och Göteborg stad.  

Statistik 

Publik och deltagare: 2016 st  
Antal publika eller deltagarbaserade aktiviteter: 49 st 
Antal kommuner: 10 st 

Ekonomisk omsättning: Ca 5 352 866 kr varav intäkterna utgörs av 3 215 000 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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Ledningens ord 
Pandemin präglade våren 2021. Vi använde tiden att arbeta med utveckling av 
interna strukturer och arbetsflöden inom organisationen, satte upp visioner och 
långsiktiga mål. Vi arbetade fram målsättningar för antalet föreställningar i huset, på 
turné och publikantal inom dessa två ben. Vi definierade fördelningsprinciper mellan 
dans och cirkus, strategier för programläggning samt representation på scenen. 
Tiden krävde även stora omplaneringar, ansökningar och rapporter. Vi kunde dock 
genomföra två digitala mötespunkter genom workshop med Sofia Södergård inför 
den internationella kvinnodagen samt föreläsning om dialekt, makt och kön av 
språkforskaren Hanna Söderlund. Vidare under våren lade vi mycket arbetstid med 
att förbereda det avslutande och framåtblickande projektet Vi bestiger berg inom 
vårt regionala utvecklingsprojekt Dance artists in Barents, ett arbete som tillslut 
aldrig fick sitt genomförande p.g.a. pandemin. 

Mot slutet av våren kunde vi inleda vårt konstnärliga arbete i större utsträckning 
genom DI-kompanis produktioner Dialekten och Skogshall. Dialekten hade en 
inledande gemensam workshopvecka under våren hemma på Dansinitiativet. För att 
senare under hösten återgå till mer corona-anpassade produktionsmetoder med 
dansare och musiker utspridda i egna studios i Borås, Göteborg, Piteå och Luleå. 
Föreställningen Skogshall som tillkommit utanför ordinarie verksamhetsplan kunde 
starta sitt arbete under våren genom 2 veckors residens i Boliden i samarbete med 
Dans i Västerbotten/Norrlandsoperan, hemma på DI samt i Jokkmokk. Både 
Dialekten och Skogshall har ett tydligt förhållande till kontexten i Norr genom 
djupdykande arbete inom lokala och regionala angelägna frågor. Sammantaget har 
DI-kompani vid sidan om de två nyproducerade verken även spelat föreställningen 
Same same and different för en begränsad publik i huset, samt planerat och arbetat 
för turné av Hela havet stormar som dock blev flyttad till 2022 p.g.a. pandemin. 

Under sommaren kunde vi genom kloka förberedelser hålla Dansinitiativet levande 
och ge stöd och plats åt tre cirkusresidens och ett dansresidens med tillhörande 
publika presentationer och workshops. Konstnärerna och projekten som kom och 
arbetade hos oss var från cirkusfältet Acrobalance (SE) med verket Korobka, Kat & 
Jared (FI) med verket 2x4 samt The Vessel bestående av Gustaf Rosell (SE), Sarah 
Lett (CA), Mikkel Hobitz (DK) och Moa Autio (SE). Från dansfältet kom koreografen 
och dansaren Lisen Ellard och arbetade med verket Dirgy Dancing. 
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Även hösten präglades av pandemin i en slags motsatt rörelse genom ett maxat och 
tätt program med både förskjutna och planerade produktioner. Vi producerade 
färdigt och gick till premiär med de två nämnda DI-produktioner och presenterade 
ytterligare 5 stycken gästspel/samproduktioner i huset. Samarbetet med Luleå 
Riksteaterförening och Riksteatern Norrbotten gjorde det möjligt att tillsammans 
presentera premiären av Fredrik Quiñones Dark Water, Stina Nybergs Lucky 
Numbers och Siqus Alfons Play 3.0. Genom samarbete med Norrdans presenterade 
vi One One One av Ioannis Mandafounis. Vi stödde Humans and Soils och den fria 
koreografen Marit Shirin Carolasdotter produktion of itself: in itself genom 
samproduktion och publik föreställning som avslutade 2021 års program. 


- Verksamhetsledare Marie Wårell & konstnärlig ledare Per Sundberg 

Konstnärlig verksamhet 
Under 2021 har Dansinitiativet producerat, spelat och turnerat två nya verk, 
återupptagit ett verk, givit plats till fyra residens samt arrangerat fem gästspel. Trots 
pandemi har vi kunnat genomföra en mängd konstnärliga 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 dans- och samtida 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.
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Nyproduktion: DIALEKTEN 

En dialektal djupdykning i kroppens musikalitet. Dialekten är lekfulla danscermonier 
byggda på lokala intervjuer och tolkningar av möten i dansarnas hemstad. Fyra 
dansare, från fyra olika orter och deras gemensamma och enskilda relation till ord 
och kropp utifrån den egna dialekten.


Från norr till syd och från öst till väst. Luleå, Piteå, Borås och Göteborg. Platser som 
existerat i 400 år och dialekter som formats, tonsatts, rytmiserats och identifierat 
människor på platsen. Dialekten består av fyra olika soloverk med gemensamt 
ljudverk som kan spelas enskilt och tillsammans. Föreställningen spelas från 11 år, 
både för skolor och offentligt.


”Båda föreställningarna är starka i sina uttryck, även suggestiva, egensinniga och originella 
i samklang med scenkläderna. Musiken ledsagar och eggar dansarna och det uppstår magi 
i salongen”. - Lisa Wede, NSD

Idé: Marie Wårell

Koreografi, dans, kostym & rum: Marie Wårell, Moa Westerberg, Erika Pekula Pettersson & Robin 
Ivarsson

Komposition: Petter Berndalen

Medverkande musiker: Petter Berndalen, Samuel Långbacka, Sean Mac Erlaine, Joel Lyssarides, 
Göran Månsson, Klara Källström, Fredrik Gille, Mischa Grind  

Producent: Nadja Nilsson      

Tekniker och teknisk förberedelse: Calle Mårtensson och Jakob Granqvist         

Foto: Petra Älvstrand och Petter Berndalen 
Dokumentation & Trailer: Martin Åhlin 
AD: Timo Rinnevuo 

Länk till trailer: https://vimeo.com/manage/videos/643399908 

Med stöd av: Luleå kommun, Region Norrbotten, Kulturrådet och Göteborg stad 
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Nyproduktion: SKOGSHALL 

Naturligt eller artificiellt? Ipad eller paddor? Vart är himlen eller internet, egentligen?

Dansföreställningen Skogshall skapar en upplevelse som leker med vår naturliga 
och artificiella tillvaro.


I ett ombonat grönt rum omsluts barnen in i en organiskt föränderlig värld där 
kodade väsen och mytiska maskiner skapar glädje, förundran och spänning. Vad är 
det för väsen som gömmer sig i mossan? Vad kommer de självlärande artificiella 
smarta maskinerna ägna sig åt i framtiden?


"Det är vackert stundom spännande och inte minst en angelägen berättelse som tar 
gestaltning när Dansinitiativet låter de norrländska skogarnas väsen och den nya 
teknikens serverhallar mötas i föreställningen Skogshall" - Eva Åström, Norrbottens 
Kuriren.

Dans & koreografi: Jenny Schinkler och Mikael Marklund.

Koreografi: Per Sundberg tillsammans med dansarna

Scenografi och kostym: Jenny Nordmark

Tekniker och teknisk förberedelse: Calle Mårtensson, Hanna Boström och Jakob Granqvist.

Kompositör: Gustav Basic Nordmark

Producenter: Nadja Nilsson och Erika Pekula Pettersson

AD: Timo Rinnevuo

Fotograf: Petra Marklund

Dokumentation och trailer: Marcel Köppe och Calle Mårtensson
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Repertoar: SAME SAME AND DIFFERENT 

En barn- och ungdomsföreställning för åldrarna 6-10 år och deras familjer om 
fysiska olikheter, förutsättningar och funderingar som en som människa kan 
ha kring sin kropp.  
  
Föreställningens tematik bygger på den 30 cm längdskillnad som finns mellan 
dansarna. Att identifiera sig och bli identifierad efter hur en ser ut och att bli 
respekterad genom prestation. En fysisk resa där dansarna i sina olikheter och 
likheter möter varandra och betraktaren. Jämför, mäter och räknar.  
  
Föreställningen hade premiär 2015 och spelades då för drygt 700 barn och unga i 
Norrbotten och Stockholm. Under våren 2021 hade föreställningen nypremiär 
genom konceptet Dans8an. Dans8an möjliggjorde dans under Corona-pandemin, 
genom att publiken kan samla en grupp på 8 personer och boka sin egen 
dansföreställning. Två visningar genomfördes i april 2021. Även genrepet 
genomfördes med en liten publikgrupp. 


På scen: Erika Pekula Pettersson och Marie Wårell 
Koreografi: Erika Pekula Pettersson och Marie Wårell

Kostym: Lotta Andersson Högberg              

Konstnärlig ledare: Per Sundberg 
Producent: Nadja Nilsson

Teknisk assistans: Jakob Granqvist  

Länk till trailer: https://vimeo.com/manage/videos/554655478 

Med stöd av: Luleå kommun, Region Norrbotten och Kulturrådet 
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Repertoar: HELA HAVET STORMAR 
Samproducerad 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.


”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 
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Medverkan: ROOM X 

Dansinitiativet medverkande på Room X I Jokkmokk. En unik upplevelse där 
publiken vandrade fritt bland 14 danskonstverk i en ljud- och ljussatt byggnad. 
Utställningen pågick under två kvällar, tre timmar vardera performance-kväll på Àjtte 
i Jokkmokk och tog plats i museets alla möjliga utrymmen. Projektet hade urpremiär 
i Skåne 2018 och togs upp igen under 2020-2021 som ett samarbetsprojekt med 
Riksteatern. Danskonstnärer från Norrbotten och Sápmi, Värmland, Gävleborg och 
Skåne skapade ett unikt Room X på varje ort. Idé, koncept och iscensättning var 
Miguel Cortés och Claudine Ulrich. Marie Wårell, verksamhetsledare och dansare på 
Dansinitiativet deltog som danskonstnär och Nadja Nilsson, producent på 
Dansinitiativet deltog som konstnärlig samtalsguide för publiken. Ett hundratals 
personer deltog som publik vardera kväll. Jokkmokk i rörelse arrangerades i 
samband med Room X av Arrangörer i Norr och Danskonsulent Norrbotten. En dans 
och arrangörshelg för dansarrangörer. Dansinitiativet deltog som medarrangör på 
arrangörsutbildning med dans, verktygslåda för arrangörer.    


SCEN DANSINITIATIVET 
Dansinitiativets scen har vid sidan om kompaniets barn och ungdomsproduktioner 
arbetat för att presentera 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 vinter och våren kunde inga planerade gästspel genomföras, samtliga 
ställdes in p.g.a pandemin. Till hösten kunde vi äntligen öppna upp Dansinitiativets 
scen igen. Vi presenterade tre gästspel i samarbete med Riksteatern Norrbotten och 
Luleå Riksteaterförening: Dark Water av Fredrik Quiñones, Lucky Numbers av Stina 
Nyberg och Play 3.0 av och med Sirqus Alfons. Ett gästspel i samarbete med 
Norrdans: One One One. Verket visades i samband med ett sopp- och kulturmingel. 
Samt ett gästspel genom samproduktionen med Human and Soil: Of itself: In itself, 
initierat av Marit Shirin Caroladotter. 
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Samproduktion  
Acrobalance är parakrobaterna Louise Bjurholm v. Euler och Hendrik Agger. Duon 
arbetar researchbaserat och har alltid en eller flera frågeställningar i sina 
skapandeprocesser. Det fysiska uttrycket står i centrum och deras cirkus-disciplin 
parakrobatik är ofta utgångspunkten. 


Med projektet Korobka vi vill vi utforma en föreställning där vi undersöker gränsen 
mellan dokumentärt och dramatiserat material inom cirkusgenren. Hur iscensätter vi 
vår berättelse? Vad representerar den? Vad blir en representation av det? Och: Vad 
är sant?  

Med föreställningen Korobka hade Acrobalance residens 16 augusti till 29 augusti 
och perioden avslutades med det välbesökta konceptet: Lunchlåda på 
Dansinitiativet.


Residens 
THE VESSEL är ett utopiskt cirkusprojekt med barn och unga som målgrupp.

 

Every vessel, every container, will only pour out what is contained in it, and that’s 
very obvious. And so, your tongue, is your ability to express what lies in your spirit. 
Television, movies, the friends you hang out with, the music you listen to, everything 
around you is environmental forces that shape how your being is and how your heart 
is, and when you open your mouth to speak, it’s like your heart is a sponge that 
absorbs all of this materials from around you. Essentially, what you’re doing is 
squeezing what is in you, and what comes out is going to be what has been 
compiled in your mind and in your memory.  

Obviously you can only express in your heart what has been placed in it.  
And so in order for the outcome and the output from the tongue to be positive, the 
input in that needs to be positive in spirit, in silence, in talking and throughout our 
lives.   
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Gruppen bakom The Vessel består av Gustaf Rosell, Sarah Lett och Mikkel Hobitz. 
Residenset ägde rum 14 juni till 27 juni och avslutades med en processvisning, 
Lunchlåda på Dansinitiativet.  

KAT AND JARED, the performers and creator of the piece 2x4 are the Finnish-
Australian acrobatic duo Based in north of Finland and works broadly on the Fields 
of Circus, Dance and Theatre.    

2x4 starts with a supposedly simple wooden beam and creates an emotional 
balancing act playing with calculated risk and a hint of surrealism. It is a research of 
the possibilities of a building plank as a third entity in the choreography of dance 
and partner acrobatics.


The piece is inspired by stories of a 1907 sawmill and it’s workers on a Finnish 
island called Varjakka and Rube Goldberg machines, designed to perform a simple 
task in an indirect and overly complicated way with seemingly impossible balances. 
2x4 will be grand, noisy, dangerous, dirty, thought-provoking - and possibly a funny 
performance.


Kat and Jared hade sitt residens på Dansinitiativet den 28 juni till 11 juli.  
 


DIRGY DANCING är en insamling av sorge- och minnesdanser från dansare på 
olika platser runt om i landet, bland annat Luleå. Minnesdanserna är ett sätt att 
utforska hur vi kan minnas med den dansande kroppen och bearbeta förändringar i 
livet. Genom att minnas med kroppen i rörelse skapas nya spår av det förflutna. 

LISEN ELLARD hade dansresidens på Dansinitiativet 12 juli till 25 juli. Projektet har 
resulterat i både föreställning och film och verket hade premiär på Skogen i 
Göteborg med efterföljande föreställningar på Dansens hus i Stockholm.  
I samband med Lisens residens skedde en öppen workshop i Dirgy Dancing. 
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UTVECKLINGSARBETE 
Dansinitiativet har drivit utvecklingsarbete och residensverksamhet för att stärka 
produktionsförutsättningarna för dans och samtida cirkus lokalt, regional, nationellt, 
och vidare ut i Barentsregionen. Vi har arbetat för att vara starkt bidragande till att 
utveckla ett perifert och decentraliserat centrumområde i Barents inom dans och 
samtida cirkus. Under året har vi etablerat finansiering för ett nytt treårigt regionalt 
utvecklingsprojekt Initiativ för dans och cirkus, med fokus på relationsbygge och 
publikutveckling för dans och cirkus i Norrbotten, genom att tillgängliggöra mer 
närvaro av de konstnärliga processerna i länet. Projektet finansieras av Kulturrådet, 
Region Norrbotten och Sparbanken Nord. 


Dance artists in Barents 
Under 2021 avslutades det regionala utvecklingsprojektet Dance artists 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. 


Året inleddes med flertalet träffar med hela det medverkande teamet i 
genomförandeåret 2020 års massiva produktion Out of Urgency. Ett projekt och 
produktion som fick genomgå en stor och snabb förändringsfas p.g.a. pandemin. 
Istället för research-resor och turnerande i Barentsregionen arbetade vi fram ett 
nyskapande verk där fyra föreställningar pågick precis samtidigt och koreografiskt 
sammankopplat mellan fyra olika länder. Ett krävande och givande arbete. 

Under våra träffar med det stora teamet genomfördes individuella och 
gemensamma reflektioner och utvärderingar av arbetet. Gemensamt för alla var att 
vi arbetat väldigt hårt med nya metoder och var otroligt stolta över vad vi hade 
lyckats genomföra. En utförlig redogörelse för genomförandeåret 2020 finns i de 30 
sidor långa projektredovisningen av arbetet. 


Vidare under våren arbetade vi länge med att förbereda och planera inför Vi bestiger 
berg - en avslutande, sammanfattande och framåtblickande händelse inom 
projektet Dance artists in Barents. Ett intimt, personligt och samtidigt utsatt format 
för möte, konstnärlig reflektion och att gemensamt befinna sig avskuren från 
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vardagen, inne i den svenska fjällvärlden kring Abisko. Vi bestiger berg var således 
en bokstavlig titel för de medverkande i DIB tillsammans med konstnärer som 
Dansinitiativet arbetat/arbetar med i andra sammanhang och som alla arbetar med 
liknande ingångar och tematik. Frågor som utgår från de geografiska områdena i 
norr. De tilltänkta att medverka var samtliga medverkande i projektet Out of 
Urgency: dansarna Jenny Schinkler, Mikael Marklund, Dimitri Melnikov, Susanna 
Voyushina, Maya Mi Samuelsen, Henna Räsänen, samarbetsorganisationerna  
Stellaris Dansteater (NO), Taikabox (FI), The Second School (RU), Riksteatern, 
Norrlandsoperan/Dans i Västerbotten, Riksteatern Norrbotten, Danskonsulent 
Norrbotten, residens-tagarna Tove Berglund och Ludvig Daae och deras kommande 
arbete med Meningen med Livet som hade planerad research i Abisko, curatorerna 
Rebecca Chentinell och Rickard Borgström och deras kommande projekt Dances 
and songs of the soil, Marit Shirin Carolasdotter och projektet of itself: in itself samt 
eventuellt någon medverkande från Cullberg. Vandringen var tänkt att guidas av vår 
tidigare gäst och vän, klimatforskaren Keith Larsson som arbetar på 
forskningscentret i Abisko. Resan skulle avslutas genom att besöka ytterligare en 
tidigare gäst och vid den tiden kommande samarbetspartner, Marcus Öhrn och 
Institutets verk i Kiruna, Väckelsen och Korpelarörelsen. Trots hoppet om det 
planerade projektets fördelar med utomhusbaserad verksamhet satte pandemin 
stopp för våra långt gångna planer. Ett möte som skulle vara en plattform och grund 
för nya tankar och idéer för fortsatta samarbeten inom Barents-regionen. 


När mötet inte kunde genomföras övergick vi till andra strategier för att bibehålla 
kontakt inom Barents-området. Vår konstnärliga ledare Per Sundberg valdes in som 
representant för den svenska delen i nätverket Barents Dance Network tillsammans 
med Danskonsulent Rebecka Strand. Nätverket genomgick under hösten 2021 en 
stor omvandling där nätverkets namn och funktion ändrades. Nätverket hade sitt 
avgörande möte under Dansefestival Barents i Hammerfest. Mötet gav bevis på 
engagemang och intresse i nätverket vilket resulterade i att nätverket finns kvar och 
att en ny hemsida håller på att utvecklas.


Samarbetet med Taikabox i Finland har fortsatt utvecklats och fördjupats genom att 
Dansinitiativet ingår i Taikabox initiativ att utveckla metoder, residens och nätverk 
inom dans och ny teknik i Europa. Projektet söker EU-medel och planeras ha sitt 
största arrangemang under Oulu kulturhuvudstadsår 2026. Övriga samarbetspartner 
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från starten är CEDT & PP i Budapest och Cinetic & Developing art från Bukarest 
men är tänkt att växa. 


Det treåriga regionala utvecklingsprojektet Dance artists in Barents som helhet 
finansierades av Kulturrådet, Region Norrbotten, Luleå kommun, 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).


Initiativ för dans och cirkus  

Genom utvecklingsprojektet Initiativ för dans och cirkus vill vi bygga relationer med 
lokalsamhället i fler kommuner i Norrbotten med kontinuerlig närvaro av fler delar av 
den konstnärliga processen. Detta ser vi leder till en ökad förståelse och ett ökat 
intresse av scenkonstnärlig dans och cirkus som i sin tur leder till fler föreställningar, 
ett ökat publikunderlag och en stärkt nationell infrastruktur för den rörelsebaserade 
scenkonsten. Projektet startade i november 2021 genom ett samarbete med Pajala 
kommun i arbetet med föreställningen Skogshall. Arrangörsutvecklande aktiviteter 
har genomförts i samarbete med Arrangörer i Norr och Riksteatern Norrbotten. 
Övriga samarbetsparter är Arjeplogs kommun, Gällivare kommun, Danskonsulenten 
Norrbotten och Danscentrum Norr.


Verksamheten 

Personal 
Personalen är Dansinitiativets absolut viktigaste resurs och samtliga har under 2021 
genomfört ett otroligt insisterande, kontinuerligt och drivande arbetet inom 
verksamhetens alla delar. Under 2021 utökades Dansinitiativet personal från två till 
fyra tillsvidareanställda samt en längre visstidsanställd producent. Under hösten 
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rekryterades en timanställd publikvärd för att avlasta den övriga personalen genom 
närvaro vid publika arrangemang. Utöver dessa har verksamheten på projektbasis 
haft 42 personer engagerade på lön/faktura i produktion, samproduktion och 
residens.


Jämställdhets-, hbtqai-, mångfaldsperspektiv & 
arbetsmiljö 
   
Mångfald- och representationsfrågor har haft ett fortsatt fokus inom alla delar av 
verksamheten 2021. Perspektiven har varit en central fråga inom rekrytering, 
produktionsförslag och programläggning. Representation utifrån hudfärg/etnicitet 
och könsidentitet har haft ett särskilt fokus.


Vi ser att vi har utvecklats i jämställdhet-, hbtqai- och urfolksperspektiv genom 
representation och innehåll under 2021 samtidigt som vi fortsatt brottas med ett 
delvis bristande mångfald utifrån hudfärg/etnicitet bland danskonstnärer. Speciellt 
inom våra egna produktioner. Samtidigt har vi under året och generellt i vår 
verksamhet ett perspektiv av att satsa på att stärka de få verksamma i Norrbotten 
och danskonstnärer med bakgrund från norra Sverige vilket gör att urvalet blir 
begränsat och delvis homogent ur vissa aspekter. Vi arbetar för att kunna vara 
bidragande till en förändring och att det kan ske en ökad representation av olika 
grupper på och utanför scenen inom dansfältet i norr på lång sikt.  


Under hösten 2021 gick vi med i nätverket för Stolt scenkonst. Ett nätverk som 
verkar för att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQIA-perspektiv i Sverige 
och internationellt. Vi vill vara en del i arbetet att ge scenkonst med hbtqai-
perspektiv en självklar plats i vår egna och andras repertoar, med ett speciellt fokus 
på Norrbotten. Vi vill möjliggöra att fler får tillgång till queer scenkonst, utanför 
storstäderna.      


Vår metod med klara och kontinuerliga rutiner kring att förebygga trakasserier inom 
verksamheten har uppskattats och skapat tryggare förutsättningar för konstnärlig 
produktion. 
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Lokaler 
Inom befintlig personalgrupp har vi regelbundet under hela året städat och vårdat 
våra lokaler. Det har varit en arbetsuppgift som vi arbetat för att lösa av ytterligare 
en anställd person eller av extern aktör, vilket har genomförts i början av 2022. 


Arbetet med att förbättra och implementera tekniska förutsättningar i lokalen har fått 
ett fortsatt fokus under 2021. Vi har investerat i en digital skylt vid huvudentrén, 
ljudanläggning i foajén, informationstavlor, nätverk och backup-system. 
Arbetsmiljön har förbättrats genom inköp av externa skärmar och tangentbord. 


Vi har arbetat med att projektera nya lokalförändringar och gått in med en 
omfattande ansökan till Boverket. Vi har arbetat med arkitekter, konstruktörer och 
fastighetsägare för att verksamhetsanpassa ett entrésolplan till fler kontor vilket 
verksamheten står i stor behov av. Verksamhetsanpassningar i lokalen sker under 
sommaren 2022. 


Internt 

Under 2020 följde ett team på 5 blivande konsulter från studentbolaget 180-
Degrees Consulting Dansinitiativets verksamhet med ett uppdrag att leverera ett 
organisatoriskt utvecklingsförslag. Under tre månader i inledningen av 2021 
arbetade vi med att implementera delar av deras förslag. Vi gjorde ett omfattande 
Work Breakdown Structure - arbete från verksamheten som helhet, via 
projektstrukturer, rollfördelning och ända ner till arbetsuppgifter på mellan 8-80 
timmar. Efter att ha identifierat hela verksamhetens infrastruktur implementerade vi 
nya arbetsrutiner och årscykler. Vi studerade även teori kring mötesstrukturer och 
implementerade valda delar för att utveckla vår egen verksamhet. 


Under början av året huserade vi en praktikant från Kulturverkstan i Göteborg under 
5 månader. En praktik som sedan övergick i en anställd producent som utökat 
arbetsgruppen till 5 personer även vidare under 2022. 
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Personalgruppen har kompetensutvecklats i projektledning via Creative Ebeneser, 
samt genom deltagande i Subcase och Circusmanias utbud av cirkusföreställningar 
och seminarium för ökad förståelse och erfarenhet av scenkonstnärlig cirkus.  


Externt 
Under våren arrangerade vi en digital workshop med Sofia Södergård, ”Power 
Pose” i samband med 8 mars, Internationella kvinnodagen. 15 personer deltog 
varav 11 personer var baserade i Norrbotten. Deltagarna bestod av dansare, 
danspedagoger och kulturarbetare/konstnärer inom andra konstnärsfält. Sofia 
Södergård arbetade med makt, maskulinitet och femininitet i kroppsspråket, 
uttrycket och blicken. På stort allvar och med massor av humor. Workshopen 
skedde på den digitala plattformen Zoom och skedde i samarbete med 
Danscentrum Norr och Danskonsulent Norrbotten. 


I samband med kick-off:en av produktionen Dialekten arrangerade vi en digital 
föreläsning öppen för allmänheten, Dialekt, makt och kön med Hanna Söderlund, 
språkforskare vid Umeå universitet. Hanna Söderlund föreläste om dialekter i 
Sverige, om vad en dialekt är och hur den utmärker sig och hur dialekt är kopplat till 
identitet och makt. Föreläsningen hade stöd av Luleå kommun och skedde i 
samarbete med Umeå universitet. Under Kickoff-veckan arrangerade Dansinitiativet 
även en workshop med Karin Smirnoff om att vara kreativ på dialekt. På grund av 
pandemin kunde inte workshopen vara öppen för allmänheten. 


I oktober arrangerade Danskonsulenten Norrbotten och Riksteatern Norrbotten 
koreografitävlingen Skapa dans-Norrbotten i våra lokaler. Tävlingen riktar sig till 
unga dansare och koreografer mellan 14 - 22 år. Skapa Dans är en rikstäckande 
tävling med syfte är att uppmuntra ett eget dansskapande hos amatörer samt visa på 
den fantastiska kreativitet, kompetens och det kunnande som finns hos 
dansutövande ungdomar. De vinnande bidraget tävlade i riksfinalen av Skapa Dans i 
Stockholm och representerade Norrbotten. 

Under året har Dansinitiativet deltagit i olika festivaler, utbudsdagar, konferenser och 
möteshändelser inom fältet. Tillfällena har både varit fysiska och digitala. Nedan 
följer några exempel. All personal deltog på Subcase och Cirkus Mania genom 
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deras digitala plattform. Dansinitiativets konstnärlig ledare ingick i referensgruppen 
inom Dansplan Sverige. Vi deltog på Scenkonstbiennalen, där vår konstnärliga 
ledare deltog i ett panelsamtal om Dansplanen och delgav tankar om hur den kan 
tänkas skrivas. Dansinitiativets verksamhetsledare ingick i Danscentrums 
kulturpolitiska arbetsgrupp. Per Sundberg, konstnärlig ledare, deltog på 
Dansfestival Barents i Hammerfest. Dansinitiativets producenter deltog på 
Scenkonstdagarna i Sundsvall och presenterade verksamhetens aktuella verk. 
Dialekten spelades då i sin helhet av dansaren Robin Ivarsson med Borås-solot. 
Under veckan i Sundsvall deltog Nadja Nilsson även i ett samtal om den fria 
scenkonsten, arrangerat av Teatercentrum och Danscentrum Norr. Dansinitiativet 
deltog på Luleås kommuns 400 års ceremoni i stadsparken där Marie Wårell och 
Erika Pekula Petterson dansade delar från verket Dialekten, som en förhandsvisning 
inför premiären. 


Foto-cred 

Sidan 1: Fotograf Petra Älvstrand. På bilden Jenny Schinkler ur föreställningen Skogshall. 

Sidan 7: Fotograf Petra Älvstrand. På bilden Erika Pekula Petterson ur föreställningen Dialekten. 

Sidan 8: Fotograf Petra Älvstrand. På bilden Jenny Schinkler och Mikael Marklund ur föreställningen Skogshall. 

Sidan 9: Fotograf Jimmy Sundin. På bilden Marie Wårell och Erika Pekula Pettersson ur föreställningen Same 
same and different. 

Sidan 10: Fotograf Petra Älvstrand. På bilden Julia Ehrstrand, Knut Wikström Precht, Isak Nordström ur 
föreställningen Hela havet stormar.

Sidan 21: Fotograf Marcel Köppe. På bilden Knut Wikström Precht. 
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DANSINITIATIVET ÄR NORRBOTTENS FÖRSTA FRIA SCEN OCH 
KOMPANI INOM DANS OCH SAMTIDA CIRKUS! 

Kontakt 
kontakt@dansinitiativet.se 

www.dansinitiativet.se


 dansinitiativet

 @dansinitiativet

 dansinitiativet


Ålgatan 7E, 97334 Luleå

Verksamhetsberättelse 2021  av 21 21

mailto:kontakt@dansinitiativet.se
http://www.dansinitiativet.se
https://www.facebook.com/dansinitiativet
https://www.instagram.com/dansinitiativet/
https://vimeo.com/user85670727

	Verksamhetsberättelse 2021
	Konstnärlig verksamhet
	Verksamheten

