
Inspirationsdag om community dans  
-För danskonstnärer, arrangörer, kultursamordnare och andra intresserade. 

 

 

 

Program 15 januari 

Kl.10.00-10.30  Kaffe/Te och fralla med ost 

Kl.10.30-10.45 Danskonsulenterna från Region Stockholm och Kultur i Väst hälsar 

välkomna. Om Stretch-konferensen i Göteborg 20-23 augusti. 

Kl.10.40-11.10  Stadsröra, Norrtälje/Lambert och Lindström 

Kl.11.10-11.40  Katastrofprojektet/Arkeolog  8   

Kl.11.40-12.10  #Generation/ Elin Hermansson 

Kl.12.10-13.10  Lunch på plats 

Kl.13.10-13.55  Community dans i Region Sörmland/Annette Taranto 

Kl.14.00-15.00  Om konstens roll i civilsamhället- Efva Lilja 

Kl.15.00-15.30  Fika 

Kl.15.30-16.15  Diskussion i grupper, moderator: Efva Lilja 

Kl.16.15-17.00  Sammanfattning och avslutning 

Anmäl dig här till den 15 januari 
    

 

  

https://forms.gle/FnGxswKTbhczqbsJ9
https://forms.gle/FnGxswKTbhczqbsJ9


Stadsröra 

 

 
 

Konstnärsgruppen STADSRÖRA tar plats i Norrtälje stads offentliga rum, mitt i människors vardag. 
Genom olika former av dialoger, aktioner och workshops möter de invånare som också blir kreativa 
deltagare och medskapare till offentliga konstverk, något som kan öppna upp för oväntade 
infallsvinklar i stadsutvecklingen. De undersöker hur konstnärliga metoder, processer och uttryck i 
mötet med stadens medborgare, kan öppna upp för både kritiska samtal om och nya upplevelser i 
det offentliga rummet. 
https://www.xn--stadsrra-s4a.se/ 
Stadsröra består av:  
Helena Lambert: projektledare/konstnärlig ledare, koreograf, scenkonstnär 
Sara Lindström: filmare, koreograf 
Åsa Norling: scenograf 
Susanna Lundberg: landskapsarkitekt 
 
Medverkande 15 januari: 
 
Helena Lamberts är bl. a utbildad koreograf och dansare. Hon bor och verkar i Norrtälje kommun 
med omnejd. I tio års tid har hon drivit deltagarbaserade scenkonstnärliga projekt med och för barn 
och unga och även utvecklat installationskonst och performativa händelser i det offentliga rummet. 
 
Sara Lindström är koreograf och filmare som arbetar tvärdisciplinärt med performance, installation 
och film, och alltid med kroppen i fokus. Saras praktik utgår oftast från de olika plats- och 
situationsspecifika processer som uppstår i det fysiska mötet med individer och grupper. 
 
STADSRÖRA stöds av Region Stockholm och sker i samarbete med Norrtälje Konsthall och 
Samhällsbyggnadsavdelningen i Norrtälje kommun. 

 
 

https://www.stadsröra.se/
https://www.stadsröra.se/


Katastrofprojektet: Arkeolog8 
 

 
 
Katastrofprojektet är ett tvärkonstnärligt samarbete mellan koreografer Camilla Reppen och Josefine 
Alfredsson från Arkeolog 8, scenograf Kine Fagerheim och musiker Annika Wassén. Tanken med 
projektet är att skapa en sorts dialogplattform för att utforska oron vi har inför framtida kriser och 
katastrofer genom konstnärliga upplevelser i olika format och delprojekt.  
 
Katastrofleden (Katastrofprojektet #1) var en vandringsled, en utställning, en koreografi, en 
upptäcktsfärd. Den var öppen under sommaren 2019 och sträckte sig mellan Bredäng i Stockholms 
kommun till Järna i Södertälje kommun, en 70 km lång oroshantering. Under leden fick deltagarna 
vara med och skapa innehåll som utvecklade leden och deltagarnas egna upplevelse.  
 
Dans- och scenkonstkollektivet Arkeolog 8  
arbetar med ambitionen att utforska synergier för konstnärligt uttryck i olika format genom 
samskapande metoder. Gruppen har haft uppdrag från och samarbetat med exempelvis Dansens 
Hus, Dansnät Sverige, Skånes Dansteater, Scenkonst Sörmland, Slagsmålsklubben, Norrlandsoperan, 
Utmana, Salto!, Fusion festival, Theaterszene Europa, Schäxpir mfl. 
 

arkeolog8.se 

https://www.arkeolog8.se/katastrofprojektet 

https://www.instagram.com/katastrofprojektet/ 

 

 

 
 

https://www.arkeolog8.se/katastrofprojektet
https://www.arkeolog8.se/katastrofprojektet
https://www.instagram.com/katastrofprojektet/


Elin Hermansson: #Generation 
 

 
 

#GENERATION, ett generationsöverskridande dansprojekt, som väcker tankar kring hur 
vi människor kan mötas över åldrar inom dans. Projektet resulterade i dansföreställningen 
TILLSAMMANS som nyligen hade premiär i Göteborg. #GENERATION är ett metodutvecklingsprojekt 
genom Kultur i Väst i samarbete med Bilda med syfte att undersöka och hitta hållbara metoder för 
att skapa dans och möten över generationsgränser.  Dansföreställningen TILLSAMMANS och 
dansprojektet #GENERATION ger rum för ett unikt och viktigt möte som utmanar våra normer kring 
hur vi alla får ta plats, vara och existera tillsammans. En hyllning till barn, unga, vuxna och seniorers 
rätt att vara, leka och dansa TILLSAMMANS. 

https://www.facebook.com/generationdans/videos/730814154087997/ 

Elin Hermansson är danspedagog på Alströmergymnasiet Alingsås. I kombination med dansläraryrket 
är hon verksam som koreograf och har under de senaste åren samarbetat med olika utbildningar, 
verksamheter och målgrupper främst inom modern nutida dans och improvisation. Ett urval av stöd, 
samarbetspartners och gästspel; Skånes dansteater, Atalante Göteborg, Göteborg stad, Kultur i Väst, 
Bilda sydväst, Nacka kommun, Dans och Cirkushögskolan. 

”Community dance utgör kärnan i mitt koreografiska arbete, och jag hyser stor passion inför att 
möta nya grupper, konstellationer av människor som väcker nya tankar, frågor 
kring identitet, delaktighet, och samvaro. 2015 skapade jag dansföreställningen "Rörelsen får aldrig 
rynkor" med åtta kvinnor från min hemstad Alingsås, som tilldelades pris i kategorin årets magi på 
Scenkonstgalan 2015.” 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/generationdans/videos/730814154087997/
https://www.facebook.com/generationdans/videos/730814154087997/


Efva Lilja: Vem vill vara med? Vem får vara med? 
Om konstens roll i civilsamhället 

 

 
 
”Mycket i den samtida danskonsten upptar sig kring olika former för dialog. Många konstnärer söker 
efter nya forum och format för konstens möte med sin publik. Format som många gånger bygger på 
ett inkluderande av publiken som deltagare i processen eller som medskapare. Att arbeta 
platsspecifikt och/eller konceptuellt blir också allt vanligare liksom det att ”vända ryggen” mot 
traditionella forum som teaterscenen, stora festivaler och världsturnéer. Vad betyder allt detta för 
konstens relevans och betydelse i våra liv? För civilsamhällets utveckling? Vilka krav ställer  detta på 
konstnären, producenten och politiken? Detta och mer vill jag diskutera utifrån mina erfarenheter 
som konstnär, aktivist och ledare, utifrån era olika professioner och visioner.” 
 
Efva Lilja 
 
http://www.efvalilja.se/ 
 
Presentation 
Efva Lilja är konstnär. Med utgångspunkt i koreografi presenterar hon utställningar, föreställningar, 
installationer, film och texter runt om i världen. Det nära, vardagliga omformuleras och ges 
alternativa uttryck som inbjuder  till reflektion och dialog om vår samtid. Hennes arbete har ofta 
beskrivits som kontroversiellt och banbrytande. Några av de mest uppmärksammade verken har 
utarbetats på uppdrag av konstinstitutioner som Centre Georges Pompidou i Paris, Moderna Museet 
i Stockholm och the Guggenheim Museum Bilbao, men själv lyfter hon gärna fram de mer 
experimentella verken för gallerier, alternativa scenrum och offentliga platser. 
 
Efter att ha arbetat som dansare och koreograf i Sverige, England och USA, var hon 1985 - 2005 
koreograf och konstnärlig ledare vid ELD, forum för ny koreografisk scenkonst i Stockholm. Under 
denna period presenterades hennes verk i mer än 35 länder runt om i världen. 2003 utnämndes hon 
till professor i koreografisk komposition vid dåvarande Danshögskolan. 2006 - 2013 var hon rektor vid 
DOCH, Dans och Cirkushögskolan, 2014 sakkunnig i konstnärlig forskning vid 
utbildningsdepartementet. Från 2016 till maj 2019 var hon konstnärlig ledare vid Dansehallerne i 
Köpenhamn. Parallellt med dessa uppdrag har hon hela tiden varit verksam som konstnär. För detta 
arbete har hon fått ett  stort antal priser och utmärkelser. 

 

http://www.efvalilja.se/
http://www.efvalilja.se/


Annette Taranto: Community dans i Region Sörmland 
 

   
 

Annette Taranto är dansfrämjare i Region Sörmland. Den dansfrämjande verksamheten i Sörmland 

har community dans-projekt som en del av sin verksamhet sedan tre år tillbaka. Annette berättar om 

2019 års projekt; ett samarbete med en skulpturfestival och ett samarbete med ett stort 

kollektivhus. Hon berättar också om hur modellen för community dans-verksamheten i Sörmland ser 

ut och hur/varför den motiveras som dansfrämjande.  

Bilder från skulptur och dans-projektet APA, Dansa levande marmor, båda av Jenny Franke och Dans 

vid världens ände av Micke Strid. 

https://scenkonstsormland.se/dans/communitydans/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://scenkonstsormland.se/dans/communitydans/
https://scenkonstsormland.se/dans/communitydans/


Program 16 januari 
 

 
Från mötet i Göteborg -19 

 
9.00-10.30  Lecture: Brain plasticity and social bonding through dance/                

Hanna Poikonen 

10.30-11.00   Fika 

11.00-12.30   Workshop: Embodied Collaboration/Hanna Poikonen 

12.30-13.30   Lunch på plats 

13.30-14.15   Kulturrådet/Om stöd till community dans(preliminärt) 

14.15-15.00  Interna diskussioner. Uppföljning av förra mötet. Skapa  arbetsgrupper? 

15.00-15.15  Fika   

15.15-16.00   Avslutning 

 

   



Dr. Hanna Poikonen 

 

Dr. Hanna Poikonen is originally from Finland, but movement practice and science have taken her to 

live in Australia, Singapore and Switzerland. For eight years, she is based in Barcelona. She has 

studied movement and dance in cities such as New York (Gibney Dance, Movement Research), 

Barcelona (La Caldera, Institut del Teatre), Montreal (Circuit-Est Centre Chorégraphique) and Berlin 

(Marameo). Explorations in kung fu, tai chi, butoh and somatic methods have taught her a holistic 

approach to the body and mind. 

For the years 2008-2012 and again since 2019, Hanna works in brain research and embodied 

cognitive education focusing on intelligence, movement and creativity at the Swiss Federal Institute 

of Technology (ETH Zurich, Switzerland). She pursued her PhD in neuroscience of movement, dance 

and music (Faculty of Medicine, University of Helsinki, Finland), receiving her degree in May 2018. 

She has developed the WiseMotion method, which improves physical and cognitive abilities, self-

awareness and social bonding by means of movement and neuroscience. 

http://wisemotionco.com/ 

 

Anmäl dig här till den 16 januari 

 

För frågor kontakta Åsa Fagerlund, danskonsulent på Region Stockholm Dans Cirkus: 

asa.fagerlund@sll.se 

 

 

Arrangörer: Region Stockholm Dans Cirkus i samarbete med Kultur i Väst 

    

http://wisemotionco.com/
http://wisemotionco.com/
https://forms.gle/jD6XXX6DuLnkA4fs6
asa.fagerlund@sll.se

