
               

Vallentuna kommun utlyser KOKO/kommunkoreograf 2021                 

  

Bli Vallentunas nya KOKO/kommunkoreograf 2021!  
 
Vill du arbeta med dans, cirkus och rörelse tillsammans med främst barn 
och unga i Vallentuna? Under ledorden ”Med modet att gå före” har 
Vallentuna kommun särskilt satsat på barn, unga och unga vuxna de 
senaste åren.  
 
Vi samarbetar över förvaltningsgränser och arbetar målmedvetet och 
långsiktigt med ungas rätt till kultur och idrott utifrån deras perspektiv. 

 
 

 
Som KOKO i Vallentuna kommun kommer du vara verksam inom framförallt Skapande skola 
projektet. Du möter elever genom workshops, fokusgrupper och föreställningar  
Ditt engagemang kan under det pågående residensåret eventuellt breddas ytterligare och 
omfatta likväl offentlig publik som andra ålders- och fokusgrupper.  
 
Du får också tillgång till repetitionslokal för att kunna fördjupa dig konstnärligt och har 
möjlighet att  har förlägga en premiär i Vallentuna kommun. 
Som KOKO i Vallentuna har du under några perioder olika platser i kommunen som din 
arbetsplats. Du samverkar med skolpersonal och projektledaren i kulturförvaltningen samt 
samarbetar med andra målgrupper på respektive plats i Vallentuna (såsom skola, fritidsgård, 
kulturhuset, teatern mm). Arbetet ska präglas av inkludering, nyfikenhet och gemensam 
utveckling, där du är en katalysator för dialog genom dans, cirkus och rörelse. 
Dansen och cirkusen blir den sammanhållande länken i mötet med deltagare där arbetet 
utgår från jämlikhetsaspekter. 
 
Vilka kan söka?                          
KOKO vänder sig till dig som har erfarenhet av att jobba med och för ungdomar med dans 
och cirkus och som inspireras av jämlikhetsfrågor i din professionella verksamhet. Vi ser 
gärna att ni är en grupp av koreografer/dansare/cirkusartister som är vana att arbeta 
tillsammans med olika målgrupper och att ni har erfarenhet av att arbeta inkluderande.  
                                           



Koreografen/gruppen kommer överens med kommunens projektledare och Region Stockholm 
Dans Cirkus om hur residenset ska se ut utifrån de ekonomiska förutsättningarna och vi 
skriver ett trepartskontrakt. Den ungefärliga summa som vi kan erbjuda är 400 000 kr. 
 
Vi vill att du presenterar en idé om hur du kan arbeta med Vallentuna som plats.   
Beskriv hur du kommer att lägga upp arbetet:  
- Vad tror du är viktigt för att allt ska fungera bra och göra avtryck?   
- Vad har du för erfarenhet med att arbeta med inkludering och jämlikhetsarbete? 
- Hur vill du fördjupa ditt konstnärliga arbete under året och vad behöver du för 
förutsättningar?  
 
Skriv max 1 A4 sida och maila Åsa Fagerlund, asa.fagerlund@sll.se med referenser samt CV 
senast 7 oktober 2020. 
 
Här kan du läsa mer om KOKO/Kommunkoreograf: 
https://www.kultur.sll.se/kokokommunkoreograf 
 
 
 

https://www.kultur.sll.se/kokokommunkoreograf

