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Oscyl
Héla Fattoumi & Éric Lamoureux

Foto: Laurent Philippe
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Teaterchefen har ordet

I

Foto: Andreas Johansson

skrivande stund är regeringsfrågan
ännu inte löst. Hösten har varit
turbulent på det politiska planet.
I den demokratiska processen tar
dialoger tid. Det är som det ska vara
och en situation vi kan vara tacksamma
för. I ett Europa som alltmer naggar på
inflytande från medborgares sida är den
svenska modellen fortfarande en garanti
som respekterar lagar.
Tyvärr har det kommit fram politiska
tankegångar om att rucka på principen om
armslängds avstånd. I Sverige finns en lång
tradition av att värna om kulturskaparnas
konstnärliga frihet och det har skapat bra
förutsättningar för nyskapande och samtida konst.
Här står vi enade inom konstfältet. Politiker ska inte påverka
institutionernas utbud, eller stoppa kulturella uttryck som
de inte tycker om. Den konst vi presenterar på Dansens Hus
är visionär och framåtblickande. Konsten står stadigt.
Konsten har den unika kraften att addera perspektiv när
politiken inte förmår. Konsten ger plats åt det obegripliga
och låter det vara upp till var och en att tolka. Det är en stor
glädje att få arbeta med den samtida dansens färgrika palett.
På Dansens Hus har vi inlett en djupare och mer krävande
dialog om vår samhällsfunktion, dvs hur vi bearbetar frågor
och hur vår demokratiska röst ska låta. Vi är eniga om att den
behöver ta större plats för att gagna den samtida dansen.
För konstens skull behöver vi bredda och arbeta tillsammans över genregränser. Solidaritet konstområden emellan
är viktigt för kulturens egenvärde, den konstnärlig kvaliteten
och det konstnärspolitiska perspektivet.
Det är tydligt att vi är en gästspelsscen, dock behöver vi bli
bättre på att formulera hur vi arbetar med residens och stöd
för dansbranschen.

Internationellt arbete i nätverk och projekt
där solidaritet är viktigt har stått i fokus.
Inom European Dancehouse Network stöttar
vi där konsten och yttrandefriheten är i fara –
exempelvis i Ungern och Polen.
När vi rekapitulerar året som gått har vår
publik kunnat välja både bredd och spets.
Olika genrer som flamenco, kathak, dabke
och balett i samtida tappning har fått plats
på våra scener likväl som klassiker à la Rosas
danst Rosas.
Äldre dansares erfarenheter uttrycks i
Mats Eks koreografi likväl som i Charlotta
Öfverholms koreografi Stories med 20 dansande
seniorer. Vi avslutar året med kompaniet
Melo Collective som arbetar integrerat denna gång med
Kung Saga särskolegymnasium samt med Cirkus Cirkörs
storslagna hyllning av kvinnors kraft och kamp i Epifónima
vars spelperiod pågår januari ut.
Låt oss blicka fram emot våren där vi greppar de stora
frågorna om livet och förgängligheten. Gästspel från Sydafrika, Libanon, Israel, Kanada öppnar dialog om liv och död.
Requiem pour L; en belgiskproducerad föreställning med
flera afrikanska världsartister i en monumental föreställning
om död och avsked.
Självklart återkommer Urban Connection, vår streetfestival nu med starkare förankring i communityt och med
en förhoppning om en större räckvidd publikt.
Väl mött i det nya året 2019.

Annelie Gardell
Teaterchef
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Om Dansens Hus
Stiftelsen Dansens Hus grundades 1991 av: Kungliga Operan,
Riksteatern, Göteborgsoperan, Skånes Dansteater, Danscentrum,
Dansmuseet och Östgötateatern*. Stiftelsen Dansens Hus
ändamål är, enligt stadgarna, att utan egen produktion utveckla
dans och närliggande konstformer genom att organisera
och möjliggöra publika föreställningar. Dansens Hus är en
internationell gästspelsscen för samtida dans och en drivande
kraft för utveckling och förnyelse av den samtida dansen på både
nationell och internationell nivå. På husets två scener presenterar
nationella och internationella koreografer sina gästspel.
I Dansens Hus studios erbjuds koreografer och grupper plats
för residens, repetitioner och lab.
* Historisk stiftare

Riktlinjer från Kulturdepartementet
Dansens Hus ska enligt regleringsbrevet tillförsäkra
danskonsten plats och angelägenhet i samhället genom att:
• presentera främst samtida svensk och internationell
danskonst och närbesläktad scenkonst av hög kvalitet
• organisera övriga arrangemang för att verka för
danskonstens utveckling, tillgänglighet, bredd och mångfald
gentemot publik, bransch och media
Gästspel
Dansens Hus ska presentera samtida svenska och utländska
gästspel av hög kvalitet samt, i samarbete med andra
intressenter inom dansområdet, bl a Dansnät Sverige,
verka för att dessa även görs tillgängliga för en bred publik
i hela Sverige.
Bred publik
Dansens Hus ska nå en bred publik vid föreställningar
och övriga arrangemang.

Samverkan med andra aktörer
Dansens Hus ska samverka med andra aktörer för att
utveckla verksamheten. I detta ingår att verka för att ideella
organisationer och andra delar av det civila samhället
involveras. Dansens Hus ska samverka med Riksteaterns
och erbjuda stadigvarande scen för Cullbergbaletten.
Tvärsektoriella perspektiv
Dansens Hus ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspoktiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Regionalt utfall
Dansens Hus ska följa upp, redovisa och kommentera
det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metod
anvisningar från Statens Kulturråd.

Foto: Fan Xi
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PROGRAM 2018

4&5
TAO Dance Theater

6

Dansens Hus 2018

Under året som gått bjöd vi på Dansens Hus vår publik på
en resa jorden runt – via gästspel och kompanier från ”nya”
länder inom samtida dans som Syrien och Kina likväl som
verk från koreografiska stormakter som Kanada, Belgien och
Frankrike. Genom mixen av internationella turnerande kompanier, gästspel med längre spelperioder och presentation
av nya svenska koreografiska verk närmade vi oss visionen
om att Dansens Hus ska vara den främsta scenen för samtida
dans i Europa, en garant för att danskonst är en angelägen
dansform för alla i samhället. Vi har också fortsatt stärka vår
plats som arena i den kulturpolitiska och samhällspolitiska
debatten, bland annat genom att åter erbjuda plats för
#metoo och #tystdansa. Under året har vi även lagt grunden
för ett utvecklat omvärlds- och publikarbete som kommer att
implementeras under kommande år.
Under året 2018 presenterade Dansens Hus totalt 43 gästspel för en total publik på 47 558 personer. 21 av gästspelen
visades på vår Stora scen och 21 på vår Lilla scen, ett av
gästspelen skedde utanför våra ordinarie scener. Antalet
föreställningstillfällen var totalt 177 stycken.
Dansens Hus arbetar aktivt för att bredda antalet konstnärskap som får möta publiken. Att erbjuda kvinnliga
koreografer plats på våra scener är en viktig del i detta
arbete. Under 2018 var 51 procent av koreograferna kvinnor,
33 procent var manliga koreografer. Återstående 16 procent
presenterades av grupper av två eller fler koreografer med
olika kön, alternativt av mixade kollektiv/grupper. Av
gästspelen var 28 svenska kompanier och 15 utländska.
Under 2018 har Dansens Hus bjudit på flera nationella
och internationella gästspel som fått både publiken och
recensenter att jubla. I januari gästade Mats Ek och Ana den
stora scenen med Vintage dance och månaden efter intog
Akram Khan huset med Until the Lions, en föreställning som
har sina rötter i det indiska eposet Mahabharatha. I verket
Jessica and me visar Cristiana Morganti, som under 20 år var
solist i Pina Bausch kompani Tanztheater Wuppertal, med
dråplig humor, respektlöshet och fenomenal tajming på de två
sidorna av en dansares liv – den fysiska glädjen och priset som
kroppen betalar.
Sharon Eyal, som efter sin dansarkarriär i Batsheva Dance
Company gör succé som koreograf med sitt kompani L-E-V,
fyllde två kvällar på Stora scenen med föreställningen Love

Chapter 2. Ett efterlängtat möte för såväl kompani som publik
skedde i november, när den svenska publiken äntligen fick
möjlighet att se koreografen Anna Teresa de Keersmaekers
klassiska samtidsverk Rosas danst Rosas från 1983.
Dansens Hus har en central roll för danskonstens utveckling,
inte minst när det gäller att presentera ny svensk danskonst.
I syfte att tydligare utveckla och profilera detta arbete
sjösattes 2017 ett koncept för vår Lilla Scen och foajé under
benämningen Late Night. Här erbjuds svenska koreografer
en möjlighet att presentera nya verk och aktiviteter för publiken som vidgar och förlänger den konstnärliga upplevelsen.
En Late Night-kväll sätter samman en mix av uttryck – dans,
performance, musik och möjlighet till socialt umgänge.
Under 2018 har Late Night fortsatt att utvecklas och fyra av
de fem helgerna har varit urpremiärer, bland annat Philip
Berlin Rough Potentials och Shirley Harthey Ubilla Abject of
desire. Late Night är nu ett etablerat koncept för publik och
koreografer och kommer att fortsätta under nästkommande
verksamhetsår 2019.
Ytterligare ett etablerat begrepp i Dansens Hus repertoar
är streetdansfestivalen Urban Connection, nu inne på
sitt tolfte år. Detta år dominerades den helt av kvinnliga
koreografer, bland annat den franska koreografen Linda
Hayford som visade verket Shapeshifting – ett gästspel som
gavs inom ramen för samarbetet med Aerowaves. På stora
scenen hade Ambra Succi premiär på föreställningen Lyssna.
Urban Connection bjöd också på Sofia Södergårds Slick, som
därefter gått på bejublad turné med Dansnät Sverige.
Under hösten 2018 genomfördes en flamencovecka som
inleddes med Sofia Castros föreställning Pul So, eftersnack
och konsert med Rocío Márquez. Därefter intog Israel Galván,
den nya flamencons pionjär och stjärna, Stora scen och trollband publiken. Flamencoveckan innehöll även workshops
och fest i samarbete med klubben FlamencoFredag.
Mette Ingvartsen, Héla Fattoumi & Eric Lamoureux,
Gunilla Heilborn och Charlotta Öfverholm var några av
de koreografer som publiken under året fick möjlighet att
återse med nya verk. Året avslutades med Cirkus Cirkörs
föreställning Epifónima, med en ensemble bestående av sju
kvinnor med ursprung från Grekland, Kanada, Palestina,
Polen, Sverige och Schweiz.
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SLICK
Sofia Södergård

Publikstatistik 2010–2018
ÅR

GÄSTSPEL

TILLFÄLLEN

BESÖKARE

SNITTBELÄGGNING

BILJETTINTÄKT

2018

43

177

47 558

72 %

13 377 764

2017

38

154

72 773

84 %

22 974 656

2016

30

120

68 851

89 %

19 266 454

2015

41

137

50 608

79 %

9 258 347

2014

48

183

60 093

63 %

11 116 821

2013

46

176

58 595

71 %

14 900 975

2012

48

171

59 187

80 %

16 560 215

2011

37

196

49 391

72 %

11 131 822

2010

45

107

36 822

70 %

5 881 826

ÅR

ANTAL
INTERNATIONELLA
GÄSTSPEL

ANTAL
INTERNATIONELLA
FÖRESTÄLLNINGAR

ANTAL
NATIONELLA
GÄSTSPEL

ANTAL
NATIONELLA
FÖRESTÄLLNINGAR

2018

15

29

28

148

2017

10

23

20

131

2016

10

24

20

96
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Foto: Mirko Guido

Foto: Chrisander Brun

Foto: Lesley Leslie Spinks

Gästspel 2018

Late Night: Mirko Guido

Andersson Dance

Alae
Datum: 26–27 jan
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 937

Mats Ek & Ana Laguna
Vintage Dance
Datum: 2 feb
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 1
Antal besökare: 784

Foto: Piet Goethals

This is fiction, you are fiction too
Datum: 24–25 jan
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 124

The dog days are over
Datum: 9 feb
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 1
Antal besökare: 390

Late Night: Eleanor Bauer
Big girls do big things
Datum: 15–16 feb
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 227

Foto: Ian Douglas

Jan Martens

Robert Malmborg

Foto: Jasmin Storch

Foto: Robin T

Foto: Jean Louis Fernandez
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Akram Khan Company

Nötknäpparen
Datum: 2–18 mars
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 16
Antal besökare: 12 650

HYPER
Datum: 28 feb– 1 mars
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 199

Foto: Carl Thorborg

Foto: Daniel Ohlsson

Fredrik Benke Rydman

Cullbergbaletten

Until the lions
Datum: 22–24 feb
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 3
Antal besökare: 2 379

Foto: Dajana Lothert

The place where the fire is kept
Datum: 20–21 feb + 21 april
Scen: I foajén
Antal föreställningar: 4
Antal besökare: 292

Mithkal Alzghair

Displacement
Datum: 6–7 mars
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 189

Zero Visibility Corp

Again
Datum: 21–22 mars
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 744
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C/Ompany Shintaro Oue

Cristiana Morganti

Foto: Damian Siqueiros

Cas Public

9
Datum: 14 april
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 1
Antal besökare: 779

Late Night: If Ever in Range

Jessica and me
Datum: 6–7 april
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 762

Foto: Jenny Baumgartner

BO.LE.RO
Datum: 23–24 mars
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 275

If Ever in Range
Datum: 11–12 april
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 198

Foto: Hrefna Björg Gylfadóttirylfadóttir

Foto: Matron

Foto: Claudia Kempf

Foto: Einar Kling-Odencrants

Gästspel 2018

Skånes Dansteater

Nayrab
Datum: 18 april
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 1
Antal besökare: 330

Dance for me

Dance for me
Datum: 20–21 april
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 133
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Foto: Dajana Lothert

Emanuel Gat Dance

Sunny
Datum: 24–25 april
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 1 062

Stiftarna: Göteborgsoperan, Skånes
Dansteater, Kungliga operan

Urban Connection: Sofia Södergård
SLICK
Datum: 9–10 maj
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 3
(varav 1 skolföreställning)
Antal besökare: 359

Foto: Jose Figueroa

Foto: Jose Figueroa

Foto: Elisabet Olson Wallin

3D
Datum: 26–27 april
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 267

Urban Connection: Tove Rådmark
& Linnea Sonka
Unvolution
Datum: 9–10 maj
Scen: På stora scenens scengolv
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 186

Urban Connection: Matilda Fleberg
Outlive
Datum: 9–10 maj
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 279
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Urban Connection: Ambra Succi

Balettakademien

Imprint
Datum: 25–26 maj
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 910

Urban Connection: Inxi & Sasha

Shapeshifting
Datum: 11–12 maj
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 151

Foto: Fabian Kriese

Foto: Håkan Larsson

Foto: Jose Figueroa

Urban Connection: Linda Hayford

LYSSNA
Datum: 11–12 maj
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 3
Antal besökare: 717

Konflikt
Datum: 11–12 maj
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 212

Foto: Håkan Larsson

Foto: Jose Figueroa

Foto: Patrick Lombaert

Gästspel 2018

Charlotta Öfverholm

Stories
Datum: 30 maj–1 juni
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 3
Antal besökare: 421

CCAP

Träd
Datum: 3–21 sept
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 47
(45 skolföreställningar och 2 off
föreställningar)
Antal besökare: 715

Foto: Fan Xi

Foto: Laurent Philippe
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TAO Dance Theater

Ambra Succi

Héla Fattoumi & Éric Lamoureux

LYSSNA
Datum: 13–15 sept
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 3
Antal besökare: 746

Oscyl
Datum: 27–28 sept
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 571

Foto: Nicklas Dennermalm

Foto: Jennifer Drotz Ruhn

4&5
Datum: 6–7 sept
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 1 580

Late Night: Philip Berlin
Rough Potentials
Datum: 27–28 sept
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 140

Skapa Dans

Datum: 29 sep
Antal föreställningar: 1
Antal besökare: 98
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Boken
Datum: 2–4 okt
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 3
Antal besökare: 161

LEV Sharon Eyal & Gai Behar
Love Chapter 2
Datum: 5–6 okt
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 1 250

Mette Ingvartsen

Foto: Hugo Gumiel

to come (extended)
Datum: 19–20 okt
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 531

Israel Galván

FLA.CO.MEN
Datum: 12–13 okt
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 989

Sofia Castro

Pul So
Datum: 10–11 okt
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 279

Foto: Jens Sethzman

Gunilla Heilborn

Foto: Danish Saroee

Foto: Mårten Nilsson

Foto: André Le Corre

Gästspel 2018

Foto: Urban Jörén

Foto: Håkan Jelk

Foto: Hanna Kisch
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Late Night: Shirley Harthey Ubilla

Helena Franzén

Rosas

Rosas danst Rosas
Datum: 15–16 nov
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 1 507

Mari Carrasco

Trace Element
Datum: 7–8 nov
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 199

Paper plane
Datum: 9–10 nov
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 3
(varav 1 skolföreställning)
Antal besökare: 1 075

Foto: Klara G

Foto: E I R Artist

Foto: Anne Van Aerschot

Abject of desire
Datum: 26–27 okt
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 97

MELO

A place
Datum: 22–29 nov
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 8
(varav 4 skolföreställningar)
Antal besökare: 545

Cirkus Cirkör

Epifónima
Datum: 30 nov–30 dec
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 21
Antal besökare: 11 049
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Gästspel 2018

Residens
Varje år får ett antal Sverigebaserade dansare och
koreografer möjlighet att ha residens på Dansens Hus.
Residensen stödjer den svenska dansbranschen då dansarnas
ekonomiska förutsättningar är begränsande och antalet
studios i Stockholm är få. I residensen får danskonstnärerna
möjlighet att under en period låna våra studios, testa nya idéer
och konstnärligt utvecklas genom fördjupande arbete. Ofta
hålls också en öppen visning i slutet av residensperioden där konstnären får möta en publik. Under 2018 har
Dansens Hus vidareutvecklat sitt nya föreställningsformat
som kallas LATE NIGHT. De koreografer som presenteras
under formatet har tillgång till studio, kontor och mer
scentid under året för att utveckla sin föreställning.
I samband med festivalen Urban Connection har Dansens
Hus under de senaste åren utvecklat residens inom Urban
Connections mentorskapsprogram. Under våren har då
kompanierna fått mycket tid i husets studios men även
deltagit i föreläsningar om dramaturgi och koreografi. De
har blivit tilldelade mentorer som verkat som bollplank –
både praktiskt, tekniskt och konstnärligt. Mentorerna är
etablerade koreografer.
Under 2018 erhöll följande dansare och grupper något
utav dessa residens: Julia Kraus Dybeck, Edin Jusuframic,
Sofia Södergård, Inxi & Sasha, Steinunn Ketilsdóttir, Matilda
Fleberg, Linnea Sonka och Tove Rådmark, Ambra Succi, Petri
Dish, Carima Neusser, Anna Pehrsson, Ellinor Ljungkvist,
Sofia Castro, Philip Berlin, Lisen Ellard, Helena Franzén, H2
Dance, Melo, Shirley Harthey Ubilla, Mirko Guido, Gunilla
Heilborn, Charlotta Öfverholm, Robert Malmborg.
Urban Connection
Urban Connection är Dansens Hus streetdansfestival som
ger vår publik en möjlighet att se det allra senaste genren
har att erbjuda. 2018 lockade festivalen 1904 besökare.
Genom olika former av mentorskap skapar Urban Connection
möjligheter för utövare inom det urbana danslivet. På

festivalen presenterades sex föreställningar vid 13 tillfällen.
Festivalen hade fyra urpremiärer och ett internationellt gästspel. Under 2018 års festival presenterades: Linda Hayford/
Cie Insideout (FRA) Shapeshifting, Matilda Fleberg Outlive,
Inxi & Sasha Konflikt, Tove Rådmark och Linnea Sonka
Unvulotion, Sofia Södergård SLICK och Ambra Succi LYSSNA.
LATE NIGHT
Late Night är föreställningsformatet som under 2019 utvecklats till ett återkommande inslag i Dansens Hus säsong.
I Late Night får Sverigebaserade koreografer presentera ett
verk, ofta en urpremiär, samt möjligheten att själva utforma
kvällen för publiken. Kvällen förlängs med performance,
DJs, musikliveakter, samtal, work in progress-visningar mm.
Under 2018 fick publiken fördjupa sig i följande konstnärskap: Mirko Guido, Eleanor Bauer, Lisen Ellard, Philip Berlin
och Shirley Harthey Ubilla.
Gästspel med längre spelperioder
Dansens Hus har sedan många år ett djupgående samarbete
med två aktörer: Cirkus Cirkör och koreografen Fredrik
”Benke” Rydman. Dessa två samarbeten är betydande för
Dansens Hus som ett led i att bygga relationer med en bred
publik. Cirkus Cirkör och Fredrik ”Benke” har båda haft längre
spelperioder under 2019. I mars återvände Fredrik Rydman
till Dansens Hus med succéföreställningen Nötknäpparen.
Därpå följde en 16 föreställningar lång spelperiod som hade
hela 12 650 besökare. Produktionen genomfördes i samarbete
med produktionsbolaget Blixten & Co.
Cirkus Cirkör återvände under december till Stora scen
med Tilde Björfors helaftonsverk Epifoníma. Föreställningen
presenterades 21 gånger vilket totalt lockade 11 049 besökare.
Under september hade Dansens Hus en längre spelperiod
riktad till vår yngre publik. I samarbete med Dans i Stan
visade Dansens Hus hela 45 föreställningar av verket TRÄD av
CCAP. Föreställningarna besöktes av 655 besökare från hela
Stockholms län.

Foto: Carl Thorborg
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Again
Zero Visibility Corp
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Publikstatistik 2018

VÅRENS GÄSTSPEL

FÖRESTÄLLNING

DATUM

SCEN

ANTAL FST

ANTAL BESÖKARE

BELÄGGNING

Late Night: Mirko Guido

This is fiction, you
are a fiction too

24–25 jan

Lilla

2

124

54  %

Andersson Dance

Alae

26–27 jan

Stora

2

937

60  %

Mats Ek & Ana Laguna

Vintage Dance

2 feb

Stora

1

784

100  %

Jan Martens

The dog days are
over

9 feb

Stora

1

390

50  %

Late Night: Eleanor
Bauer

Big girls do big
things

15–16 feb

Lilla

2

227

81 %

Robert Malmborg

The place where
the fire is kept

20–21 feb + 21 april

Foajén

4

292

97 %

Akram Khan Company

Until the lions

22–24 feb

Stora

3

2 379

101 %

Fredrik Benke Rydman

Nötknäpparen

2–18 mars

Stora

16

12 650

101 %

Cullbergbaletten

Hyper

28 feb–1mars

Lilla

2

199

71 %

Mithkal Alzghair

Displacement

6–7 mars

Lilla

2

189

68 %

Zero Visibility Corp

Again

21–22 mars

Stora

2

744

48 %

C/Ompany Shintaro Oue

BO.LE.RO

23–24 mars

Lilla

2

275

98 %

Cristiana Morganti

Jessica and me

6–7 april

Stora

2

762

52 %

Late Night: If ever in
range

If ever in range

11–12 april

Lilla

2

198

89 %

Cas Public

9

14 april

Stora

1

779

100 %

Skånes Dansteater

Nayrab

18 april

Stora

1

330

42 %

Dance for me

Dance for me

20–21 april

Lilla

2

133

48 %

Emanuel Gat Dance

Sunny

24–25 april

Stora

2

1 062

74 %

Stiftarna: Göteborgs–
operan, Skånes Dansteatern, Kungliga operan

3D

26–27 april

Lilla

2

267

95 %

Urban Connection:
Sofia Södergård

SLICK

9–10 maj

Lilla

2

272

97 %

Urban Connection:
Sofia Södergård skolfst

SLICK

9 maj

Lilla

1

87

62 %

Urban Connection:
Tove Rådmark & Linnea
Sonka

Unvolution

9–10 maj

Lilla

2

186

93 %

Urban Connection:
Matilda Fleberg

Outlive

9–10 maj

Lilla

2

279

100 %
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Urban Connection:
Ambra Succi

LYSSNA!

11–12 maj

Stora

3

717

31 %

Urban Connection:
Linda Hayford

Shapeshifting

11–12 maj

Lilla

2

151

54 %

Urban Connection:
Inxi & Sasha

Konflikt

11–12 maj

Lilla

2

212

76 %

Balettakademien

Imprint

25–26 maj

Stora

2

910

58 %

Charlotta Öfverholm

STORIES

30 maj–2 juni

Lilla

3

421

100 %

Minifestival Age on
stage, inkl fst

STORIES

2 juni

Lilla

1

70

50 %

HÖSTENS GÄSTSPEL

FÖRESTÄLLNING

DATUM

SCEN

ANTAL FST

ANTAL BESÖKARE

BELÄGGNING

CCAP, skolfst

TRÄD

3–21 sep

Lilla

45

655

49 %

CCAP, off fst

TRÄD

15 sep

Lilla

2

60

100 %

TAO Dance Theater

4&5

6–7 sep

Stora

2

1 580

101 %

Ambra Succi

LYSSNA

13–15 sep

Stora

3

746

32 %

Héla Fattoumi & Éric
Lamoureux

Oscyl

26–27 sep

Stora

2

571

37 %

Late Night: Philip Berlin

Rough Potentials

27–28 sep

Lilla

2

140

100 %

Skapa dans

Skapa dans

29 sep

Stora

1

98

70 %

Gunilla Heilborn

Boken

2–4 okt

Lilla

3

161

89 %

LEV Sharon Eyal
& Gai Behar

Love Chapter 2

5–6 okt

Stora

2

1 250

80 %

Israel Galvan

FLA.CO.MEN

12–13 okt

Stora

2

989

63 %

Sofia Castro

Pul So

10–11 okt

Lilla

2

279

100 %

Mette Ingvartsen

to come (extended)

19–20 okt

Stora

2

531

34 %

Late Night: Shirley
Harthey Ubilla

Abject of desire

26–27 okt

Lilla

2

97

97 %

Helena Franzén

Trace Element

7–8 nov

Lilla

2

199

80 %

Mari Carrasco off fst

Paper plane

9–10 nov

Stora

2

540

35 %

Mari Carrasco – skolfst

Paper plane

9 nov

Stora

1

535

100 %

MELO off fst

A place

22–23 & 28–29 nov

Lilla

4

303

95 %

MELO skolfst

A place

20–21 & 26–27 nov

Lilla

4

242

76 %

Rosas

Rosas danst Rosas

15–16 nov

Stora

2

1 507

96 %

Cirkus Cirkör

Epifónima

30 nov–30 dec

Stora

21

11 049

67 %

177

47 558

72 %

TOTALT
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Dansens Hus för alla

2018 står Dansens Hus fast i sin vision att huset ska
vara ”en angelägen konstform för alla i samhället”.
Publikstatistiken visar att Dansens Hus, i jämförelse
med andra scenkonstinstitutioner, har en stor andel ung
publik. Var femte besökare (19 %) var antingen under 26 år
eller studenter. Dansens Hus har fortsatt att satsa både
resurser och tid på att bredda publiken, skapa en tillåtande
atmosfär i huset och ge besökarna nya ingångar och
infallsvinklar på vår repertoar. Nedan redovisar vi några av
publikaktiviteterna under året. Aktiviteterna har innefattat
allt från workshops, utställningar i foajén, till eftersnack i
samband med föreställningar. Enligt uppskattning deltog
20 534 personer i våra publikaktiviteter.
Galleriet och foajén
Under 2018 producerade Dansens Hus flera utställningar i
sin foajé. Utställningarna bidrog till en fördjupning av publikens dansupplevelse och danskunskap. Detta gjordes bland
annat genom att Dansens Hus öppnade ett galleri i foajén.
I galleriet presenterades under våren en utställning om
koreograferna Cristiana Morganti och Pina Bausch. Under
hösten kunde publiken ta del av en interaktiv dansmatta
skapad av musikproducenten Håkan Lidbo. I samband
med Mithkal Alzghairs föreställning Displacment visades
utställningen ”Från Syrien till Sverige – 200 röster om
flykten från kriget”. Utställningen var en del av #Syrien 200
som producerats av SVT Nyheter. På hösten fick publiken
fördjupa sig i franska konstnärsduon Héla Fattoumi och Éric
Lamoureuxs arbete. Den interakiva utställningen bestod
av film, foto och skulpturen ”Oscyl” som var rekvisita i
föreställningen med samma namn.
Fördjupande föreläsningar
Under 2018 har Dansens Hus arrangerat ett flertal fördjupande föreläsningar med aktuella teman knutna till våra
gästspel. I samband med Andersson Dance och Alae höll

SR-profilen Eva Sjöstrand en föreläsning om Beethoven.
Stefan Borg, utrikesreporter från TV4, pratade om ”Syrien
idag” i samband med Mithkal Alzghairs föreställning
Displacment. Konstvetaren Si Han, Kinaintendent vid
Östasiatiska museet, berättade om de framväxande egna
rösterna i den samtida kinesiska konsten i samband med
TAO Dance Companys gästspel. Kritikern och dansvetaren
Lis Hellström Sveningson höll en föreläsning om Rosas
Danst Rosas med temat ”Ett historiskt genombrott”.
Eftersnack
Eftersnack är ett samtal i anslutning till förställningarna
där publiken får möjlighet att möta aktuella koreografer,
dansare eller andra inbjudna gäster som pratar kring
föreställningarnas olika teman. Under året hade vi bland
annat haft besök av Mats Ek, Ina Christel Johannesen,
Shintaro Oue, Hélène Blackburn, Emanuel Gat, Héla
Fattoumi och Éric Lamoureux, Gunilla Heilborn, Mette
Ingvartsen m fl. Under våren bjöd koreografen Eleanor
Bauer på fördjupade eftersnack med namnet PROTO
TALKS. I formatet mötte Eleanor Bauer koreograferna Jan
Martens och Margrét Sara Guðjónsdóttir.
Konferenser och seminarium
I samband med Charlotta Öfverholms föreställning Stories
anordnades för andra året i rad en ”International Meeting
Point.” Genom projektet ”Age on Stage” samlades internationella och svenska forskare och personer inom dansfältet
i ett endagarsseminarium, där temat för konferensen var
äldre kroppar på scen.
Flamencoveckan
Under hösten 2018 arrangerade Dansens Hus en vecka
i flamencons tecken där vi samlades runt flamencons
samtida impulser genom föreställningar, konserter,
workshop, utställning och mingel. Föreställningarna som

Foto: Yaniv Cohen
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Utställning om koreografen
Cristiana Morganti i foajén.

presenterades var Sofia Castros Pul So och FLA.CO.MEN,
med en av flamencovärldens största stjärnor, Israel Galván.
I samband med Pul So uppträdde även Rocío Márquez, en
av de mest eftertraktade talangerna inom samtida flamenco.
Pul So följdes av ett fördjupande panelsamtal med titeln
”Vart är flamencon på väg” med Paloma Madrid, Sofia Castro,
Rocío Márquez och Pia del Norte. Sofia Castro höll även en
introduktionsworkshop i flamenco för nybörjare. Arrangemanget FlamencoFredag gästade Dansens Hus under
Flamencoveckan. FlamencoFredag är Stockholms ”tablao”
där gästande flamencoartister möts under en kväll.
I samarbete med Instituto Cervantes i Stockholm visades
även filmen Sacromonte, de vise männen i stammen.
Dansfilmfestivalen
Under våren gästade Stockholms Dansfilmfestival foajén i
samband med Urban Connection. Fem filmer med streetdans
som grund valdes ut att visas under festivalen.
Under hösten 2018 fick publiken åter möjlighet att i
samband med husets ordinarie föreställningar ta del av ett
urval av Stockholms Dansfilmfestivals filmer.
Samarbete med Röda Korset och Sensus
Under 2018 har Dansens Hus fortsatt sitt samarbete
med Frivillighet för delaktighet, Röda korsets projekt
för nyanlända. Under hösten fick grupper från projektet
ta del av föreställningen Oscyl av Héla Fattoumi och
Éric Lamoureux. Dansens Hus fortsatte också samarbete med Kreativt Center på Sensus för personer med
synnedsättning. Dansens Hus arrangerade syntolkning
i samarbete med Sensus för fyra olika föreställningar
under året: ALAE av Andersson Dance, Jessica and Me av
Cristiana Morganti, Rosas danst Rosas av Rosas och Oscyl
av Héla Fattoumi och Éric Lamoureux. I samband med
Oscyl fick gruppen även delta i en workshop som leddes
av koreografduon.

Workshops
Under vårens gästspel med Akram Khan arrangerades en
workshop i Akram Khans dansteknik. Workshopen arrangerades för professionella dansare i samarbete med Danscentrum Stockholm. Héla Fattoumi och Éric Lamoureux
ledde workshops för pensionärer, personer med synnedsättning och gymnasieelever.
Pro Bono
Grupper som sällan besöker Dansens Hus av socioekonomiska orsaker har bjudits in på föreställningar
under året. Bland annat bjöds det in grupper från
Folkuniversitetet, Stadsmissionen och Kulturskolan
till Mithkal Alzghair samt till Héla Fattoumi och Éric
Lamoureux föreställning.
Rörelsen
Rörelsen var ett samarbete mellan Dansens Hus, Cirkus
Cirkör och lokala aktörer som arbetar för en mer jämlik
värld. Publiken mötte Rörelsen i Dansens Hus foajé
i samband med Cirkus Cirkörs gästspel Epifónima.
Genom Rörelsen har publiken har kunnat ta del av
inspirerande, och kreativa sätt att kämpa för en bättre
värld. Detta genom författarsamtal, normkritisk dans,
fotoutställning, graffiti och mycket mer. Organisationer
som deltagit var bland annat Cirqueen, För ett varmare
Stockholm – UrbanGrafitti knitting, Hungerprojektet,
Varken Hora eller Kuvad – Feministisk Antirasistisk
gräsrotsrörelse, MÄN, VivaDans och Wahini Wild Woman
– Fertilitetsförståelse.
Livesända eftersnack
I vårt arbete att tillgängliggöra dansen för fler har vi
under hösten 2018 börjat att livesända våra eftersnack via
Facebook. Totalt har vi nått närmare 6300 personer med
dessa sändningar.
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Barn och Unga

Dans och koreografi har, i jämförelse med andra konstformer, en stor bredd när det gäller möjlighet att ge starka
konstnärliga upplevelser oavsett ålder på publiken. Genom
att vara fri från begränsningar i text eller narrativ ges en
större tillgänglighet för fler. Dansens Hus erbjuder därför
hela sin repertoar till arrangörer av skolföreställningar, de
flesta föreställningar har en lägsta åldersgräns på bara 5 år.
Olika former av samarbeten mellan Dansens Hus och andra
aktörer riktas också särskilt till barn, unga och unga vuxna.
Några av dessa nämns särskilt nedan.
Även de gästspel som har längre spelperioder med koreografen Fredrik ”Benke” Rydman och Cirkus Cirkör är viktiga
delar i Dansens Hus arbete för att skapa relation med en yngre
målgrupp. Under september 2018 genomfördes ytterligare
ett gästspel med lång spelperiod riktat till barn och unga, när
45 föreställningar av CCAP:s verk TRÄD visades i samarbete
med Dans i Stan. Föreställningarna besöktes av 655 besökare
från hela Stockholms län. Även scenkonstkollektivet MELO:s
föreställning A Place riktade sig till ungdomar. A Place hade
urpremiär på Dansens Hus i november 2018 och nådde
545 besökare på sina åtta föreställningar.
Via databasen Kulan erbjuds Stockholms alla skolor
hela husets repertoar. Där kan skolorna själva väljer fritt
ur utbudet.
Kulturskolan – Rum för skapande
Hösten 2018 besökte runt 140 elever från Rinkeby, Tensta
och Husby Dansens Hus genom Kulturskolans projekt
”Rum för skapande”. Syftet med verksamheten är att få
barn, som bor i stadsdelar som sällan deltar i kulturskolans
verksamhet, att delta i kulturevenemang. Eleverna fick ta del
av föreställningen Paper Plane av Mari Carrasco. I samband
med föreställningen deltog eleverna även i en workshop i
streetdans samt en berättarverkstad om samtida dans.

DANSISTAN och DIS
Dansens Hus är sedan 2009 part i nätverket DANSISTAN
som ger barn och unga i Stockholms stad och län från
förskola till gymnasium möjlighet att möta dans och cirkus
som konstform. I samarbete med DANSISTAN presenterar
Dansens hus varje år mellan 2–3 föreställningar. Under 2018
presenterades fyra olika verk på våra scener; Sofia Södergård
SLICK, CCAP Träd, Maria Carrasco Paper Plane och The
Place av scenkonstkollektivet MELO. Dansens Hus sitter
även med i DANSISTANS programråd. Under tidig höst
fylldes vår Stora scen av framtidens koreografer i samarbete
med DIS och koreografitävligen Skapa Dans. Samarbetet
kommer att fortsätta under 2019.
Barn och unga, 2016–2018
2018

2017

2016

Under 25 år

7 074

14 178

14 119

Studenter

2 127

3 839

2 582

TOTAL

9 201

18 017

16 701

19%

25%

24%

Procent*

Skolföreställningar 2016–2018
ÅR

ANTAL FST

ANTAL ELEVER

2018

51

1 519

2017

12

978

2016

5

481

Foto: Ian Douglas
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Big girls do big things
Eleanor Bauer
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Publikaktiviteter 2018
AKTIVITET

DATUM

MEDVERKANDE

ANTAL

GENREP ELLER LIKNANDE
Mats Ek

1 feb

92

Robert
Malmborg

12 feb

11

Nötknäpparen

1 mars

135

Matilda Fleberg

7 maj

20

Tove & Linnea

8–9 maj

50

Rough
potentials

26 sep

25

Skapa dans

29 sep

98

Abject of Desire

25 okt

15

Mari Carrasco

6 nov

20

Helena Franzén

6 nov

30

MELO

19 nov

20

EFTERSNACK
2 feb

Mats Ek, Ana Laguna,
Yvan Auzely och kritikern
Margareta Sörensson.

Proto Talk: Jan
Martens

9 feb

Eleanor Bauer samtalar
med Jan Martens.

Akram Khan

23 feb

Dansare och musiker
från kompaniet.

Proto Talk:
Cullbergbaletten

28 feb

Eleanor Bauer samtalar
med Margret Sara
Guðjónsdóttir.

30

Mithkal Alzghair

6 mars

Paloma Madrid samtalar
med Mithkal Alzghair.

33

Mithkal Alzghair

7 mars

America Vera-Zavala
samtalar med Mithkal
Alzghair.

42

Zero Visibility

21 mars

Koreograf Ina Christel
Johannesen.

61

C/Ompany
Shintaro Oue

23 mars

Koreograf Shintaro Oue.

84

11 apr

Professor Ulf Danielsson
om det kosmiskt stora.

64

12 apr

Forskarna Katarina
Bendtz och Jonas
Enander.

36

Vintage Dance

If ever in range
If ever in range

300
70
183

Sofia Södergård

10 maj

Sofia Södergård och
Ulrika Dahl.

84

Héla Fattoumi

27 sep

Koreograferna Héla
Fattoumi, Eric
Lamoureux.

95

Gunilla Heilborn

3 okt

Gunilla Heilborn och
Louise Peterhoff.

55

”Vart är
Flamencon
på väg?”

11 okt

Sofia Castro, Paloma
Madrid, Rocio Marquez
och Pia del Norte.

27

Mette
Ingvartsen

20 okt

Koreograf Mette
Ingvartsen.

110

Helena Franzén

8 nov

Koreograf Helena
Franzén.

23

Rosas

15 nov

Lis Hellström Sveningson
och Anika Edström
Kawaji.

95

Intro till
Beethovens
musik och tid.

26 jan

Journalisten Eva
Sjöstrand.

83

”Syrien idag”

6 mars

Stefan Borg berättar om
Syrien idag.

43

”Gör någonting,
för ingenting –
den kinesiska
samtida
konsten.”

6 sep

Si Han från Östasiatiska
museet.

110

”Den skeva
bilden av
förorten”

13 sep

Koreograf Ambra Succi
& professorn Jerzy
Sarnecki. Moderator:
America Vera Zavala

53

”Rosas Danst
Rosas – ett
historiskt
genombrott”

15 nov

Lis Hellström Sveningson

Masterclass
workshop i
Akrams Khans
dansteknik

24 feb

Med dansarna
Ching–Ying Chien
& Joy Ritter.

16

Fysisk introduktion Cullbergbaletten

28 feb

Med koreograf Margret
Sara Guðjónsdóttir.

26

Fysisk
introduktion
1 mars
Cullbergbaletten

Med koreograf Margret
Sara Guðjónsdóttir.

13

Workshop Träd

4 sep

Inbjudna ifrån Stadsmissionens äldrecenter

17

Workshop Träd

11 sep

Inbjudna ifrån Stadsmissionens äldrecenter

14

FÖRELÄSNINGAR

120

WORKSHOPS

Cas Public

14 apr

Koreograf Helene
Blackburn och dansaren
Cai Glover.

125

Workshop Träd

14 sep

Inbjudna ifrån Språkkafé
Lidingö

7

Emanuel Gat
Dance

24 apr

Koreograf Emanuel Gat
och musikern Awir Leon.

72

Workshop Träd

18 sep

Inbjudna ifrån Stadsmissionens äldrecenter

14

25

Workshop med
Héla Fattoumi
och Eric
Lamoureux och
oscyler

26 sep

Workshop med
Héla Fattoumi
och Eric
Lamoureux och
oscyler

26 sep

Introduktionsworkshop i
flamenco

13 okt

Street
dansworkshop
i samband med
Paper Plane av
Mari Carrascos

9 nov

Street
dansworkshop
i samband med
Paper Plane av
Mari Carrascos

9 nov

Gymnasieelever från St
Botvids gymnasium

För seniorer

Leds av Sofia Castro

17

19

41

Högstadieklasser via
Kulturskolan – Rum för
skapande

72

Högstadieklasser via
Kulturskolan – Rum för
skapande

68

Syntolkning

6 apr

Eva Kristina Anderberg
syntolkar Jessica and me
av Cristiana Morganti

15

Introduktion
Skånes
Dansteater

19 apr

Introduktion av
föreställning

60

Kulturnatt
Stockholm
2018: ”Män som
dansar”.

21 apr

Filmvisning på stora
scenen

48

10 maj

En diskussion om streetdance som konstform,
vad begreppet innehåller
idag och dess utveckling.

55

Minifestival:
Age on Stage
International
Meeting Point

2 juni

Den äldre dansande
kroppen står i rampljuset. Med internationella
och svenska forskare
och dansare på scenen.

70

Träd

15 sep

Två offentliga visningar

70

Konsert med
Rocío Márquez

10 okt

Under flamencoveckan.

139

27 sep

Eva Kristina Anderberg
syntolkar Oscyl av
Héla Fattoumi & Eric
Lamoureux

16

Panelsamtal:
”Urban
Identity”

UTSTÄLLNINGAR
Cristiana
Morganti

24 jan–
27 apr

Om koreografen och
dansarens Cristiana
Morgantis bakgrund.

Mithkal Alzghair

24 jan–
27 apr

En utställning om
koreografen samt om
Syrien idag.

Dansfilmfestivalen

9 maj–
1 juni

Installation av
Träd

15 sep

Dansmattan

6 sep
–31 dec

Ljud och rörelseutställning i samarbete med
Håkan Lidbo.

421

Cirkus Cirkör

10 okt
–31 dec

Utställning utanför Lilla
scen

4951

Stockholm
Dansfilmfestival

30 okt
–31 dec

Sofia Castro

10–13
okt

Om Sofia Castros
konstnärsskap.

882

Flamenco

6 sep
–30 okt

Inblick i flamencoveckan

667

Héla Fattoumi
och Eric
Lamoureux

6 sep
–10 okt

Om föreställningen
Oscyl.

2257

4513
336

Öppen installation av
Träd

1438

Seminarium ”En
ny era med nya
normer”

27 jan

Eva Kristina Anderberg
syntolkar Alae av
Andersson Dance

8 mars

Föreläsning med
Ida Östensson från
Make Equal, och panelsamtal med Epifónimas
kreativa team.

FlamencoFredag 12 okt

Flamenco Tablao. I
samarbete med klubban
FlamencoFredag

162

Book on the
Move

19–20
okt

Book on the Move sålde
dansböcker i foajén och
på branschminglet

100

Branschmingel

19 okt

I samband med Mette
Ingvartsens ”to come
extended”.

77

Föreläsning om
samtida dans i
samband med
Paper Plane av
Mari Carrascos

9 nov

Högstadieklasser via
Kulturskolan – Rum för
skapande

72

Föreläsning om
samtida dans i
samband med
Paper Plane av
Mari Carrascos

9 nov

Högstadieklasser via
Kulturskolan – Rum för
skapande

68

Syntolkning

16 nov

Eva Kristina Anderberg
syntolkar Rosas Danst
Rosas av Rosas

17

Premiärmingel
Cirkus Cirkör

30 nov

Författarsamtal

5 dec

Cirkör möter Gunilla
Thorgren

35

Författarsamtal

6 dec

Cirkör möter Fatameh
Khavari

31

81

937

ÖVRIGT
Syntolkning

Syntolkning

13

105

61
TOTAL

20 534

REGI

TILDE BJÖRFORS MUSIK REBEKKA KARIJORD

Flamenco med twist av humor.

Gråtframkallande svärta från
hyllade Sharon Eyal

CIRKUSPREMIÄR
CIRKÖR
30 NOV

ISRAEL GALVÁN
FLA.CO.MEN 12–13 OKT

L-E-V

SHARON EYAL
& GAI BEHAR
LOVE CHAPTER 2
5–6 OKT
dansenshus.se

dansenshus.se

Foto: Klara G

dansenshus.se
LEV_50x70_korr.indd 1

DANSENS HUS
Hösten 2018

ROSAS CIRKUS CIRKÖR ISRAEL GALVÁN AMBRA SUCCI TAO DANCE THEATER
SHARON EYAL & GAI BEHAR HÉLA FATTOUMI & ÉRIC LAMOUREUX
METTE INGVARTSEN MARI CARRASCO HELENA FRANZÉN GUNILLA HEILBORN CCAP
MELO COLLECTIVE SOFIA CASTRO SKAPA DANS PHILIP BERLIN SHIRLEY HARTHEY UBILLA

2018-09-18 11:19

Israel_50x70_.indd 1

Förföriskt och hypnotiserande av Kinas
internationellt mest uppskattade danskompani

TAO DANCE
THEATER
6-7 SEP

Foto: Klara G

dansenshus.se

DANSENS HUS

SÄSONGSPAKET
HÖSTEN 2018
De bästa platserna
till det bästa priset

30%
rabatt

dansenshus.se

2018-09-17 15:37
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Kommunikation 2018

Biljetter och försäljning
Inför biljettsläppet av vårsäsongen 2019 genomförde Dansens Hus en rad nya koncept och material. Dessa förändringar
är en del i vårt långsiktiga strategiska arbete med att få fler
att köpa sina biljetter tidigare.
Det gamla ambassadörssystemet togs bort, rabatterna sågs
över och vi startade lojalitetsprogrammet ”Rörelsen” som
dels kommer att innefatta en möjlighet att köpa rabatterade
biljetter, men som också är ett sätt att knyta publiken närmare dansen som konstart, och närmare oss som institution.
Förändringarna kommer att utvärderas under 2019.
Varumärkesarbete
Under året har Dansens Hus tagit fram en varumärkesplattform i samarbete med kommunikationsbyrån Stockholm
Graphics. Arbetet ska ge Dansens Hus verksamhet riktning.
Den ska hjälpa oss att fokusera och ge organisationens
medarbetare en gemensam bild av vad Dansens Hus är, vad
vi vill vara, hur vi vill uppfattas och vad vi står för.
Två värdeord togs fram: Kraft + Rörelse. Dessa ord
applicerades på våra två huvuduppdrag: Kraften finns i den
del av vårt uppdrag som handlar om själva danskonsten –
om det konstnärliga innehållet på Dansens Hus. Rörelsen
riktar in sig på vilket sätt vi som organisation ska arbeta för
att samverka med andra aktörer, tillvarata danskonstens
intressen och skapa utrymme för den samtida dansens
ställning i samhället.
Rörelsen utvecklades vidare i samarbete med kommunikationsbyrån We are Laja och summerades i ett dokument
som kallas Samverkansplattform. I den har vi samlat ett
antal konkreta områden där Dansens Hus ska utveckla sitt
arbete. Vi har också fått en helt ny arbetsmetod, think tanks,
som är ett systematiskt arbetssätt för samtalsforum med
externa aktörer.

DANSENS HUS
DEL 1

DEL 2

DANSKONSTEN

RÖRELSEN

Visualisering av varumärket Dansens Hus.

Nytt utseende på webbplatsen
I september omarbetade Dansens Hus både innehållet och
den visuella identiteten på www.dansenshus.se.
Under året genomfördes användartester av webbsidan och
utfallet av dessa togs med in i omgörningen. Webbplatsen har
nu fått en enklare sidstruktur, mer inbjudande förstasida,
större fokus på bilder samt en ljusare formgivning.
Efter re-designen fortsatte arbetet med användartester,
och en utvärdering av den nya designen görs under 2019.
Dansens Hus i media
Dansens Hus arbetar aktivt för aktivt för att nå en så stor
massmedial spridning som möjligt för våra föreställningar
och aktiviteter.
Under 2018 hade vi 445 omnämnanden i olika mediekanaler.
Flertalet av de internationella gästspelen, samt de
svenska urpremiärerna, recenseras i de nationella
morgontidningarna.
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Kommunikationsstöd
Under Urban Connection genomförde vi ett pilotprojekt
där kommunikationsavdelningen gick in och i större
utsträckning än tidigare stöttade och hjälpte till att ta fram
kommunikationsmaterial till de deltagande grupperna.
Försöket föll så väl ut att detta arbetssätt tas med in i
festivalen 2019.
Digitala kanaler
De digitala kanalerna är idag Dansens Hus största kommunikationsväg. Under 2018 anställdes en kommunikatör som
är inriktad mot digitala medier för att ytterligare förstärka
arbetet inom området.

”Det är så
satans svängigt.”
Dagens Nyheters Lisa Boda om Rosas Rosas
danst Rosas.

”Pendlar skickligt
mellan det brännande
och smärtsamma.”

Antalet följare i sociala medier har stadigt ökat under de
senaste åren. Dansens hus följarskara på Facebook växer
årligen med cirka 10 procent och landade i slutet av 2018 på
22 000 personer. Följarna på Instagram har ökat 30 procent
under senaste året och är idag cirka 5 800.
Dansens Hus har också en stor andel internationella
följare. 13, respektive 20 procent av följarna via Facebook och
Instagram bor utanför Sverige. Den geografiska spridningen
inom Sverige är även den relativt hög; 4 av 10 Facebookvänner
är bosatta utanför Stockholms län.

”En smart och snygg
stora scenen-upplevelse
för stor ensemble.”
Dansens Nyheters Maina Arvas om Mette
Ingvartsens to come (extended)

”Smart
underhållning.”

”De Keersmaekers 35-åriga
skapelse har ett urverks precision
– 95 minuters uthållighetsprov
för både publik och dansare.
Kvartetten på scen är suveränt
samspelt, en grupp solister i
synk och synkoper. En modern
klassiker värd att vänta på.”

Svenska Dagbladets Anna Ångström om
Gunilla Heilborns Boken.

Svenska Dagbladets Anna Ångström om
Rosas Rosas danst Rosas.

Dagens Nyheters Örjan Abrahamsson om
Mithkal Alzghairs Displacement.

5 800

FÖLJARE PÅ INSTAGRAM

22 000
FÖLJARE PÅ FACEBOOK
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Nätverk och samarbeten
EDN
Dansens Hus är en av grundarna till European Dance House
Network (EDN) och alltjämt en central medlem i nätverket.
EDN består av 39 av Europas ledande hus för samtida dans.
Syftet är att stärka kulturskaparnas arbetsmöjligheter,
utveckla publikarbete och skapa samarbetsmodeller för
internationellt och interkulturellt arbete. Under verksamhetsåret har Dansens Hus medverkat vid en rad olika möten
och EDN Atelier-sammanträden. Under november 2018
medverkade även Dansens Hus teaterchef vid EDN:s årsmöte
i Amsterdam.
ICE HOT
Dansens Hus är en av grundarna till ICE HOT Nordic Dance
Platform, ett nordiskt samarbetsprojekt med ambitionen att
föra ut ett urval av den främsta nordiska samtida dansen i
världen. Ice Hot får stöd av bland annat Konstnärsnämnden
och Statens Kulturråd. Vartannat år arrangeras en gemensam plattform med ett konstnärligt program, utvalt av en
nordisk jury. Mellan den 12 och 16 december 2018 hölls
plattformen på Island. Plattformen har stor internationell
betydelse och besöks av presentatörer, arrangörer och
inköpare från hela världen.
Under 2018 har fokus lagts på möten och förberedelser
inför plattformen samt arrangerat urvalsmöten med en
nationell jury. Några av de svenska kompanier och dansare
som presenterades för nordiska och internationella
arrangörer var: JUCK, Noah Hellwig, City Horses, Björn Säfsten, Linda Blomqvist, Sofia Södergård, Gunilla Heilborn och
Zebra Dans. Under ICE HOT stod Dansens Hus som arrangör
av ett möte med alla nordiska bidragsgivande tillsammans
med de andra nordiska parterna. Projektet Diverse Nordic fick
sin konkreta startpunkt med en 3 dagar lång workshop.
Aerowaves
Dansens Hus är sedan 2017 en programläggande partner
i Aerowaves. Dansplattformen Aerowaves erbjuder en
internationell scen för nyetablerade koreografer. Varje år
väljer Aerowaves 41 samarbetspartners ut 20 danskonstnärer
till The Aerowaves 20. En gång om året arrangerar Aerowaves
festivalen Spring Forward i en europeisk stad. Via Dance
across Europe presenteras 20 nyetablerade koreografer på
scener hos plattformens medlemmar. Dansens Hus deltog
på Springforwad i Sofia, Bulgarien samt under urvalsmötet i
Limerick på Irland. Dansens Hus presenterade två gästspel
i ett urval från Aerowaves under 2018, Mithkal Alzghair
Displacement 6–7 mars och Cie Insideout Linda Hayford
Shapeshifting 11–12 maj.

Organisationen Scensverige
Dansens Hus representeras i organisationen Scensverige
(tidigare Teaterunionen) genom att teaterchefen är invald
som rådsmedlem. Varje år genomför organisationen ett
showcase som heter Swedstage där svensk scenkonst
presenteras för internationella festivalarrangörer, inköpare,
programläggare, teaterchefer etc. Scenkonstbiennalen
arrangeras av Scensverige i samarbete med en eller flera
värdar och hålls vartannat år. Nästa biennal hålls i Sundsvall/
Härnösand. Biennalen innefattar utvalda produktioner,
föreställningar från värdteatern, studentproduktioner
samt internationella gästspel. Som medlem i Scensverige
har Dansens Hus möjlighet att nominera föreställningar
till Biennalen.
Dansnät Sverige
Dansens Hus är en av grundarna till Dansnät Sverige vars
kontor ingår i Dansens Hus organisation. Nätverket är
landets enda nationella turnénätverk med fokus på den
samtida dansen och består av tolv parter med olika verksamhetsformer. Parterna samarbetar i sin tur med lokala och
regionala aktörer och kan på så sätt presentera dans på drygt
25 scener runt om landet. Parterna har under året haft sex
möten. Därutöver har det arrangerats två möten för nätverkets kommunikatörer och ett möte för nätverkets tekniker.
Under 2018 turnerade Dansnät Sverige 13 kompanier till
23 orter med 90-talet speltillfällen. Över 10 000 människor
tog del av föreställningarna och närmare 3 000 personer
deltog i några av de publikinkluderande aktiviteter som
anordnats i samband med gästspelen. Nätverket har haft
två öppna ansökningsomgångar för turné nästkommande
år. Söktrycket var högt, på fyra år har antalet ansökningar
närmast fördubblats. För turnéåret 2019 inkom 332
ansökningar, varav 32 procent från i Sverige verksamma
aktörer. För vårsäsongen 2020 har det redan inkommit
279 ansökningar.
Utöver turnéverksamheten arbetar Dansnät Sverige med
samproduktion och under våren valdes Anna Öberg ut att
skapa Dansnätets nationella samproduktion för 2018–2019.
Vidare arbetar Dansnät Sveriges kontor med kompetenshöjande insatser inom kommunikation, scenteknik och
arrangörskap samt information till nationella och internationella danskonstnärer och presentatörer.
Inom ramen för nätverkets verksamhet presenterade
Dansens Hus produktionerna Displacement av Mithkal
Alzghair, 9 med kanadensiska Cas Public och det isländska
kompaniet Dance for Me med föreställningen med
samma namn. Dansens Hus producerade en utställning i
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TURNÉÅR

ANTAL
PRODUKTIONER

ANTAL
SPELTILLFÄLLEN

ANTAL PUBLIK

ANTAL PUBLIKINKLUDERANDE
AKTIVITETER

ANTAL
DELTAGARE/
BESÖKARE

2016

16

94

9 769

93

3 701

2017

11

98

10 792

130

4 881

2018

13

90

10 134

76

2 899

samband med Cristiana Morgantis gästspel under våren.
Utställningen lånades ut till nätverkets parter under höstens
Morganti-turné och visades på Kulturhuset Spira och
Gnosjö stadsbibliotek.
Riksteatern/Cullbergbaletten
Under 2018 fortsatte samarbetet med Riksteatern och
Cullbergbaletten. Mellan den 28 februari–1 mars visades
verket HYPER av den isländska koreografen Margret Sara
Guðjónsdóttir. I anslutning till föreställningarna hölls en
fysisk introduktion för publiken i Dansens Hus studio.
Dansutbildningar
Dansutbildningarna är viktiga aktörer för Dansens Hus
och dansenskonstens utveckling. Under 2018 har Dansens
Hus fortsatt att utveckla sina etablerade samarbeten med
Stockholms olika dansutbildningar. Balettakademin hade
sin årliga avgångsföreställning på Dansens Hus Stora Scen
mellan den 25–26 juni. De koreografer som medverkade med
verk till denna avgångsföreställning var SUBJAZZ, Ohad
Nahrin, Mats Ek och Ana Laguna, Satoshi Kudo, Christoffer
Bergström och Tine Aspaas.

Övrig samverkan
Branschmingel
I anslutning till vissa föreställningar arrangerar Dansens Hus
mötesplatser och mingel som särskilt riktat sig till aktörer
och verksamma inom den svenska dansbranschen. Syftet med
dessa arrangemang är att skapa platser och förutsättningar
för möte, nätverk och grogrund för framtida samarbeten
mellan de som är yrkesverksamma inom ramen för samtida
dans. Under 2018 genomfördes ett branschmingel i anslutning
till Mette Ingvartsens To come (extended). Mer om publika
aktiviteter som genomförts inom ramen för olika samarbeten
finns under rubriken Dansens Hus för alla.

Studios
Dansens Hus verkar som nätverkspart och stöd för dansbranschen genom att tillhandahålla dansstudios för koreografer
och dansare. När antalet lokaler för dans i Stockholm minskar
är Dansens Hus två studios i Dansklotet viktiga platser
för residens, repetitioner, kurser och workshops. Utöver
repetitioner och uppvärmning i samband med gästspel och
residens är uppskattningsvis cirka 400 personer i veckan på
plats för dans i dessa lokaler.
Turnéplaner
Inför gästspelet 4 och 5 av Tao Dance Theatre samarbetade
Dansens Hus med flera dansinstitutioner för att möjliggöra
en europeisk turné. Bland aktörerna i detta samarbete kan
nämnas Dansens Hus Oslo och Tanzmesse Düsseldorf.
Under 2018 har Dansens Hus vid flertalet tillfällen samarbetat med nationella gästspelscener för att möjliggöra för
internationella gästspel. Där kan nämnas Stora Teatern i
Göteborg och gästspelet med Israel Galván samt MDT och
gästspelet Mette Ingvartsen. Dansens Hus har under 2018
varit del av ett flertal turné-planer i Sverige för mottagna
gästspel. Huvuddelen av turnéverksamhet och turnésamarbeten är förlagd inom ramen för Dansnät Sveriges
verksamhet.
Under våren 2018 presenterade Dansens Hus föreställningarna Mithkal Alzghair Displacement som en del
i Dansens Hus medverkan i Dansnät Sverige. Turnén
med denna föreställning gick till Stockholm, Malmö och
Umeå. Isländska Dance for me visades i Stockholm, Umeå,
Sandviken och Malmö. Vi turnerade även Kanadensiska Cas
Public och verket 9 som spelades i Uddevalla, Stockholm,
Luleå, Piteå, Uppsala, Jönköping, Kungsbacka, Karlskrona,
Göteborg, Borås och Växjö. Under hösten presenterade
Dansens Hus föreställningen Pul So av Sofia Castro. Turnén
gick även till Kungsör, Stockholm, Piteå, Luleå, Borås,
Falkenberg, Uppsala, Växjö och Karlskrona.
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Tvärsektoriella perspektiv

Den samtida dansen är en konstform som i hög utsträckning
präglas av ifrågasättande av såväl genus- som funktionsnormer, inkludering av mångfaldsperspektiv och det vi idag
benämner som normkritik. Den huvudsakliga verksamheten
som sker på Dansens Hus är internationell och interkulturell. Under 2018 visades internationella verk av upphovspersoner från bl.a. USA, Syrien, Japan, Italien, Kanada, Kina och
Israel. Inom den samtida dansen verkar såväl koreografer
som dansare i många fall över nationsgränser, och i verken
speglas ofta olika kulturella influenser. Dansens Hus målsättning är att nå en publik som avspeglar hela samhället
och arbetar medvetet med att nå ut till nya publikgrupper.
Flertalet av de samarbeten och nätverk som Dansens Hus är
med i fokuserar på internationellt och interkulturellt utbyte
och samverkan. Läs mer om detta under rubriken ”Nätverk
& samarbeten”.
Under tidig vår 2018 mötte Dansens Hus publik stjärnkoreografen Akram Kahn och det hyllade verket Until the
Lions. I alla Khans verkar blandas genrer, konstnärer och
artister globalt, etniskt och etiskt och Until the lions är
inget undantag. Verket är en tolkning av det indiska eposet
Mahabharatha där klassisk kathak möter samtida element
och fyra livemusiker. Expressen skrev ”Detta är dans som är
värd ett fredspris för sin sprängstyrka”.
I Mithkal Alzghair verk Displacement tas publiken med
på en skakande upplevelse om kroppens reaktioner på krig,
flykt och ett liv i exil; om att tvingas fly och att inse att man
kanske aldrig kan återvända. Koreografen Mithkal Alzghair
är född och uppvuxen i Syrien, men lever i dag i Frankrike.
Publiken kunde i samband med föreställningen ta del av
ett fördjupande samtal med Stefan Borg som handlade om
situationen i Syrien idag.
Under våren hade Charlotta Öfverholm residens och
premiär med verket STORIES. Verket tog avstamp i de
workshops som Charlotta lett sedan 2016 med personer som
är över 65 år. Arbetet resulterade i STORIES där tjugoen av
deltagarna gav sig ut på scengolvet med sina livshistorier,
kroppsliga minnen och musik.
I projektet ”exChange Perspectives” arbetar vi aktivt
med att utmana de normer som begränsar mångfald och
variation på dansscenen idag. Hur når vi bortom de attityder
och beskrivningar som inkluderar vissa medan de särskiljer
eller utesluter andra från scenen? Detta är självklara frågor

i Dansens Hus arbete med den konstnärliga programläggningen. Tillsammans med Coda Festival och Iceland Dance
Company, startade Dansens Hus projektet Diverse Nordic
Vocies. Målet med projektet är att skapa möjligheter för
konstnärlig utveckling på professionell nivå för danskonstnärer med eller utan funktionsvariationer. Under Ice Hot
Reykjavik hölls den första workshopen i december 2015.
Under 2019 arbetar Dansens Hus vidare med projektet och
håller den andra workshopen under april månad.
Vi har under året visat ett flertal koreografer som arbetar
med normbrytande funktionalitet. Bland dessa kan nämnas
Cas Public och föreställningen 9. Hur är det möjligt att
uppfatta den monumentala storheten i Beethovens nionde
symfoni om man liksom Beethoven inte hör. Dansaren Cai
Glover, som själv har en hörselnedsättning, förkroppsligar
den utmaningen i 9.
Scenkostkollektivet MELO hade under hösten urpremiär
med verket a Place. Ett allkonstverk med dansare, sångare,
studenter från Kung Saga särskolegymnasium och Kungliga
Svenska Balettskolan och livemusik.
Under 2018 har Dansens Hus publik erbjudits samtal
med forskare inom ämnen och fält som angränsat till de
föreställningar som presenterats. I samband med Tao Dance
Theatres verk 4 & 5 hölls ett samtal med Konstvetaren och
filosofie doktorn Si Han om den kinesiska individualismen
i konsten. Si Han analyserade rollen av daoism och individualism i den kinesiska visuella konsten förr och nu, och
breddade vårt perspektiv på hur vi kan förstå de samtida
konstarterna från Kina i vår tid.
Dansens Hus har sedan flertal år tillbaka en strävan att ge
möjligheter till kvinnliga koreografer att producera verk.
Under året var totalt 51 procent av upphovspersonerna
kvinnor. En av dessa var Ambra Succi, som hade residens,
följt av urpremiär för LYSSNA på Urban Connection. Verket
handlade om våldet som sker runt omkring oss; i hemmet, i
skolan, på gatan.
Regionalt utfall
Redovisning av och kommentarer kring det regionala utfallet
av Dansens Hus verksamhet sker enligt de metodanvisningar
som utformas av Statens Kulturråd. Dessa erhålls först under
våren 2018, varför uppgifter till Kulturdepartementet kommer att lämnas i samband med detta, senast den 30 juni 2018.

Foto: Anne Van Aerschot
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Rosas danst Rosas
Rosas
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Organisation
Visions- och verksamhetsutveckling
Vår vision att Dansens Hus ska vara den främsta scenen för
samtida dans i Europa. En garant för att danskonst är en
angelägenhet för alla i samhället ligger fast. Tillsammans
med våra övergripande mål och våra åtaganden från departementet, pekar visionen ut riktningen för vår verksamhet.
• Konstnärligt mål – Dansens Hus ska genomsyras av hög
kvalitet och vara en angelägen plats.
• Imagemål – Dansens Hus ska vara den självklara platsen
för samtida danskonst i det offentliga samtalet, lokalt,
nationellt och internationellt.
• Publikmål – Dansens Hus ska genom ett aktivt publikt
perspektiv och fokuserat publikarbete på sikt uppnå ett
stabilt besöksantal på minst 50 000 per år.
• Intäktsmål – Dansens hus ska genom ökade intäkter och
en budget i balans nå en ekonomisk stabilitet.
För att kvalitetssäkra arbetet inom organisationens samtliga
delar bryts i verksamhetsplanen de övergripande målen
ner på respektive avdelning genom tidsbundna aktiviteter.
Denna form av verksamhetsstyrning skapar en delaktighet
och visionsanknytning genom samtliga avdelningar i
Dansens Hus organisation.
Varumärkesplattform
Bland Folkets Hus verksamheter är Dansens Hus idag den
verksamhet som starkast förknippas med huset. För att bygga
vidare på detta har ett varumärkesarbete tagits fram under
2018, med tillhörande plattform för samverkan. Syftet har
varit att förtydliga Dansens Hus varumärke internt, men
även till att stärka det strategiska opinions- och påverkansarbetet och stärka Dansens Hus som en kulturpolitisk röst.
En viktig del är att identifiera vårt ekosystem och utveckla
våra samarbeten med såväl etablerade, som nya aktörer
inom den samtida dansen. Plattformen och den tillhörande
metoden med think tanks ska under det kommande året
användas för att skapa forum för samtal om dansens
betydelse i samhället. Det initiala arbetet har genomförts i
samarbete med Stockholm Graphics som har stor erfarenhet
av att jobba med kulturinstitutioner i liknande projekt.
Dansens Hus kulturpolitiska röst
Inom ramen för regeringens utredning Konstnär – oavsett
villkor? (SOU 2018:23) lämnade Dansens Hus ett remissvar
med fokus på de aspekter som är särskilt centrala för dansen
och villkoren för dess utövare. Några saker som lyftes som
positivt var utgångspunkten att stärka konstnärernas sociala
trygghet och möjlighet att kunna leva på sin konst och utredningens förslag om statligt finansierade produktionshus.
Dock konstateras att utredningen ytterligare hade behövt
genomlysa danskonstnärernas situation som skiljer sig från

de övriga konstnärerna inom scenkonstområdet, bland annat
genom den sköra infrastrukturen inom dansen och de få
fasta anställningarna och den korta arbetslivslängden som
dansare och koreografer har.
2018 var också ett valår, vars resultat vi ännu i skrivande
stund inte sett resultatet av på nationell nivå. Dansens
Hus har genom olika uttalanden i externa kanaler betonat
vikten av att konsten står fri från politisk påverkan och
även framgent ges resurser att verka på ett sätt som når
samtliga medborgare.
Under 2018 arrangerades det kulturpolitiska konventet
Folk och Kultur för första gången i Eskilstuna. Dansens Hus
deltog genom närvaro vid ett flertal av de seminarier som
arrangerades. Under hösten har också planeringen inför
nästkommande Folk och Kultur, som sker i feb 2019, då
Dansens Hus också arrangerar ett eget seminarium med temat
Contemporary Dance – How do we choreograph our future?
#metoo / #tystdansa
Berättelserna och uppropen som gavs inom ramen för
#metoo präglade hösten och vintern 2017, och nådde i slutet
av november även dansvärlden med uppropet #tystdansa.
Dansens Hus upplät vår Lilla scen för genomförande av
ett samtalsforum som arrangerades av gruppen bakom
uppropet #tystdansa den 8 december 2017. Samverkan för
att fortsätta dialogen mellan branschens olika aktörer i
frågor om maktstrukturer och hur vi skapar förutsättningar
för dansare och koreografer att verka i miljöer fria från
trakasserier och övergrepp har fortsatt under året, bland
annat genom dialog med Danscentrum.
Svensk Scenkonst
Genom medlemskapet i branschorganisationen Svensk Scenkonst har Dansens Hus varit deltagande vid flertalet utbildnings- och nätverkstillfällen under 2018. Ett tydligt tema och
fokus för Svensk Scenkonsts arrangemang under året har varit
frågor om strategier för att förebygga och hantera sexuella
trakasserier och diskriminering. Utöver detta har Dansens Hus
deltagit vid organisationens branschdagar och årsstämma.
Större investeringar
Under året har investeringen i motoriserat lingångsystem
som genomfördes under hösten 2017 tagits i bruk ett helt
spelår, och vi kan konstatera att med denna investering står
Dansens hus betydligt bättre rustad för att framöver kunna
presentera moderna dansproduktioner i större format.
Mot bakgrund av att detta var ett så omfattande projekt har
övriga större inventeringsarbeten kommit att flyttas fram i
tiden. Nödvändiga uppdateringar på tekniksidan, exempelvis i investeringar i ny projektor, har genomförts.
Under hösten 2018 har också planer på ombyggnationer av
lokalerna presenterats av fastighetsägaren, AB Folkets Hus,
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som de också fattat beslut om i december. För Dansens Hus
del har planerna inneburit ett omfattande förberedelsearbete i form av dialog om eventuella nya lokaler och hyresgästanpassning av befintliga rum. Ett slutgiltigt underlag på
investeringsbehov, projektering och fördelning av dessa delar
kommer att ske under våren 2019.
Uthyrningar
Externa uthyrningar är en avgörande del i Dansens Hus
utvecklingsarbete för att nå det uppsatta intäktsmålet om en
stabilitet och budget i balans och möjliggöra fler nationella
och internationella gästspel. Under året har en överenskommelse gjorts med Kulturhuset Stadsteatern som under de tre
säsonger som deras verksamhet utlokaliseras kommer att
hyra stora scenen för ett antal föreställningar. Detta förväntas
ge en stor hyresintäkt under åren 2019 och 2020. Inom ramen
för den förestående ombyggnationen av Folkets Hus kommer
även en revidering av det befintliga samverkansavtalet med
Stockholm City Conferens Center att ske, vilket förväntas ge
en utökad möjlighet till framtida uthyrningar.
Personal
Dansens Hus strävar efter att vara en arbetsplats där alla,
oavsett ålder, bakgrund, kön och funktionalitet känner
sig välkomna och respekterade. Utöver teaterchef består
personalen av teknisk och administrativ personal, vilka
är uppdelade i en administrativ-, en kommunikation- och
produktionsavdelning. Under året 2018 hade 25 personer
tillsvidareanställning, varav tre heltidstjänster utgör
Dansnät Sveriges kansli. Av Dansens Hus samtliga anställda
under 2018 var 16 kvinnor och 10 män. Utöver den tillsvidareanställda personalen finns ett antal timanställda,
som framför allt arbetar som foajévärdar och i biljettkassan.
Under året har särskild fokus lagts på könsfördelningen
och mångfald inom organisationens olika avdelningar vid
rekrytering, vilket resulterat i en jämnare könsfördelning
inom gruppen kommunikatörer och producenter, samt en
utökning av antalet anställda med ickeeuropeisk bakgrund.
Även vid nyrekrytering av timanställda har ett aktivt arbete
bedrivits för att bredda mångfalden, vilket nu en integrerad
del i Dansens Hus rekryteringsarbete.
För att säkerställa en god arbetsmiljö arbetar Dansens
Hus med tydliga styrdokument, delegering av uppgifter och
en tydlig struktur för risk- och säkerhetsanalys vid gästspel,
samt regelbunden utbildning av medarbetarna.
Dansens Hus har avtal med företagshälsovård och
erbjuder medarbetarna möjlighet till subventionerade
besök hos massör och utöver det ett årligt friskvårdsbidrag.
Andelen sjukfrånvaro var under 2018 4,1%. Av detta
utgör ett fall en längre tids sjukskrivning, och en korttidsfrånvaro där det i båda fallen genomförts utredning och
rehabiliteringsinsatser.

Dansens Hus har sedan ett antal år tillbaka arbetat fram
en finansiell stabilitet och även 2018 visar ett ekonomiskt
positivt resultat. Det sammantagna överskottet var 1 124 tkr.
Biljettintäkterna utgjorde ca 27 procent av de totala
intäkterna. Totalt sålde Dansens Hus biljetter för 13 378 tkr,
vilket är en minskning på ca 42 procent jämfört med föregående år. Det härrör främst från att detta år innehöll färre antal
föreställningar av gästspel med längre spelperioder. Övriga
intäkter, ex från uthyrning och samarbeten, utgjorde 1 982
tkr. Dansens Hus hade 2018, liksom de två tidigare åren, inga
intäkter från sponsring.
FÖRDELNING BIDRAG

2018

2017

2016

Anslag Kulturdepartementet

24 109

23 775

23 605

Övriga statliga bidrag

3 200

3 200

3 270

Mellanstatliga bidrag

–

–

–

7 601

8 503

7 612

Ickestatliga bidrag

På kostnadssidan utgjorde gästspelskostnader den stora
delen. För 2018 var dessa kostnader 18 150 tkr, vilket är ca
25 procent lägre än föregående år. Kostnaderna som direkt
relaterar till gästspelen korrelerar med nivån på biljettintäkter, när de mest kostsamma gästspelen har en konstruktion
där gaget ökar med andel sålda biljetter. Dansens Hus hyresavtal är omsättningsoberoende, och räknas upp med index.
Av de sammanlagda kostnaderna uppgick hyra, uppvärmning
och el till 9 795 tkr, vilket är en ökning med 125 tkr jämfört
med föregående år och 376 tkr mer än år 2016. Kostnader för
personal uppgick 2018 till 31 procent av de totala kostnaderna.
ÖVERSIKT (TRK)

2018

2017

2016

Biljettintäkter

13 378

22 975

19 266

Bidrag

34 657

35 478

34 486

1 982

2 586

2 439

-18 150

-24 164

-23 623

-32 333

-33 787

-30 249

1 124

3 120

3 526

25 408

24 512

21 392

27%

38%

34%

Övriga intäkter
Gästspelskostnader
Övriga rörelsekostnader

1

Resultat efter finansiella poster
Fritt eget kapital
Biljettintäkter/totala intäkter

2

Övriga rörelsekostnader består av personalkostnader, hyra, övriga externa
kostnader och avskrivningar.
2
Andel i procent av de totala intäkter som utgör biljettintäkter.
1
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