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är vi blickar tillbaka på år 2017
ser vi ett omtumlande år med ett
fantastiskt resultat för Dansens Hus.
Publiken har fått ta del av stark och
skarp konst och vi har jobbat på att
vara ett än mer öppet, välkomnande
och inkluderande hus.
Den samtida dansens aktörer har det
tufft med bristande strukturer och villkor.
Dansens Hus ger plats och stöd i form av
residens och utrymme på våra scener. En
nyskapande konceptutveckling är Late night
där Dansens Hus bjuder in Sverigebaserade
danskonstnärer till helkvällar som kännetecknas av fördjupning, inbjudna gäster, och
rörelse i våra möjliga och omöjliga rum.
I vår intention att sträva efter 50/50 % har vi detta år
lyckats presentera fler kvinnliga än manliga korografer varav
ett flertal på vår Stora Scen. I maj sågs kvinnliga dansare i
dansmanifestationen City Horses när de utmanade makten i
Stockholms innerstad.
Vi är stolta över att 2017 ha blivit invalda i Aerowaves - ett
europeiskt nätverk där festivalen Spring forward ingår. Detta
samarbete innebär att vårt internationella arbete för den
svenska dansbranschen blir ännu starkare. Dansens Hus
aktiva arbete började med programläggning av nätverkets
utvalda koreografer från Europa.
Under hösten startade en internationell samhällsrörelse
som utmanar rådande maktordning.
#Metoo-rörelsen satte eld på en diskussion som inte
var okänd inom scenkonstens område. Vittnesmålen
under hashtaggen #tystdansa var skrämmande läsning.
Dansens Hus gjorde ett uttalande samt upplät vår scen för

ett samtalsforum arrangerat av uppropet
#tystdansa. Vårt interna arbete på Dansens
Hus fortskrider och vi har en stark intention
att förbättra villkoren för danskonstnärer
inom scenkonstbranschen.
Dansens Hus hade glädjen att fylla salongen
för två jubileer: Cullbergbaletten 50 år och
Balettakademin 60 år. Här gavs starka bevis
för hur den svenska dansen utformats samt
insyn i dessa institutioners bidrag både
historiskt och för den framtida utvecklingen.
Den pågående debatten om hur vi skapar ett
bättre samhälle för alla har böljat, i politiken
och i manifestationer på gator och torg. De
eviga existentiella frågorna om hur vi ska
leva och vara mot varandra, som redan klassikerna tog upp,
har också fått plats under året på våra scener. Ett flertal
koreografer som Papaiannou från Grekland, Carvalho från
Portugal och de Keersmaeker från Belgien inspirerades av
klassiska teman som återfinns i Shakespeare, Homeros och
Euripides. På vår scen för att provocera, skapa eftertanke och
ge en lättnad i att dela upplevelser.
Detta unika möte med scenkonst i samma rum, att som
publik få andas tillsammans och få näring till själen är målet
med vårt arbete som presenterande scen.
År 2017 var Dansens Hus detta rum för många av er, väl
mött in i 2018!

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 presenteras
nationella och internationella koreografer sina gästspel.
I Dansens Hus studios erbjuds koreografer och kompanier plats
för residens, repetitioner och lab.

PROGRAM 2017

Riktlinjer från Kulturdepartementet
Dansens Hus ska enligt riktlinjerna 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 barnperspektiv 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.
* Historisk stiftare

Barbarians
Hofesh Shechter
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Under året har flera uppmärksammade internationella
koreografer gästat huset, bl a den brittiske koreografen
Hofesh Shechter som med Barbarians fick hela salongen att
vibrera av discorök, eklektisk barockmusik och dans - till
bristningsgränsen fylld av sinnesrörelse. Den grekiske kore-

ografen Dimitris Papaioannou som hade sin Sverigepremiär
på Dansens Hus år 2015, spelade med föreställningen The
Great Tamer för fullsatta hus och tog såväl publik som
kritiker med storm.
Inom ramen för Dansens Hus åtagande att verka för
danskonstens utveckling och presentera svensk danskonst,
sjösattes under hösten 2017 ett nytt koncept för Lilla Scen
och foajén under benämningen Late Night. Här erbjuds publiken något som skiljer ut sig från det som vanligtvis händer
på våra scener. Genom att vid varje tillfälle förena en mix av
uttryck - dans, performance, musik och möjlighet till socialt
umgänge - vidgas och förlängs den konstnärliga upplevelsen.
Under tre helger presenterades tre koreografiska verk med
åtföljande arrangemang. Framtagandet av konceptet har
handlat om såväl intern som extern verksamhetsutveckling
som får fortsätta sin utvecklingsresa under 2018.
Även den samtida svenska streetdansen utvecklas på
våra scener bl a genom mentorskap under året. Årets Urban
Connection visade verk från några av genrens mest ton
givande koreografer och grupper, bland annat LAC och
Daniel Koivunen.
Under våren 2017 visade vi återigen den svenska koreografen Ambra Succis debutverk Striving to achieve och
i december kom Fredrik Benke Rydmans Nötknäpparen
tillbaka för 29 utsålda föreställningar.
På Cullbergbalettens 50-årsjubileum i april återuppfördes
Birgit Cullbergs verk Eurydike är död från 1967 i samarbete
med Mats Ek och Anna Laguna, och utgjorde en av två akter
där den andra var Jefta van Dinthers Protagonist.

Cirkus Cirkör

Foto: Margarida Dias

Verksamhetsåret 2017 har för Dansens Hus varit ett intensivt
år såväl när det gäller våra gästspel på scen, som vår verksamhetsutveckling och förhållande till vår omvärld. I vår verksamhet som strävar mot visionen 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 har vi
under 2017 både presenterat nya svenska koreografiska verk,
utvecklat konceptform för vår Lilla Scen och varit arena för
samhällsdiskussion om makt och kön inom ramen för #metoo
och #tystdansa. På Dansens Hus ges utrymme för genrens
avantgarde och spets, samtidigt som vi är en scen som gör att
programmet och vårt hus är en angelägenhet för fler.
Under året 2017 presenterade Dansens Hus totalt 39 gästspel för en total publik på 72 773 personer. 21 av gästspelen
visades på vår Stora Scen och 17 på den Lilla Scenen.
Antalet föreställningstillfällen var totalt 154 stycken.
Dansens Hus arbetar aktivt för att visa fler kvinnliga
koreografer på våra scener. Under 2017 var 17 gästspel, det
vill säga 44 %, gjorda av en kvinnlig koreograf. 15 stycken var
av manliga koreografer (38%). Sju gästspel presenterades
av grupper av två koreografer med olika kön eller av mixade
kollektiv/grupper.
Av gästspelen var 29 svenska kompanier och 10 utländska.

Foto: Anne Van Aerschot

Gästspel 2017

Foto: Mats Bäcker

Sammanfattning

Rosas

Limits
Datum: 4 jan–5 feb
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 25
Antal besökare: 18 260

Tania Carvalho

Golden Hours (As you like it)
Datum: 10–11 feb
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 1160

Weaving chaos
Datum: 16–17 feb
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 753

TILLFÄLLEN

BESÖKARE

SNITTBELÄGGNING

BILJETTINTÄKT

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

Jan Martens

Sweat baby sweat
Datum: 24–25 feb
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 1198

Foto: Gabriele Zucca

GÄSTSPEL

Foto: Anne Van Aerschot

ÅR

Foto: Klaartje Lambrecht

Publikstatistik 2010–2017

Charlotta Öfverholm

Survival kit
Datum: 2–4 mars
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 3
Antal besökare: 420

Hofesh Shechter

Barbarians
Datum: 10–11 mars
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 1426
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Ambra Succi

Striving to achieve
Datum: 23–25 mars
Scen: Stora scenen
Antal föreställningar: 4
Antal besökare: 2966

STDH:s avgångsklass i
mimskådespeleri

Emelie ”Empo” Enlund

We love holocene IV
Datum: 12–13 april
Scen: Stora scen (spelades med
publik på scengolvet)
Antal föreställningar: 4
Antal besökare: 119

Urban Connection: Antoinette
Gomis & Doreen Ndagire

Eurydike är död & Protagonist
Datum: 27–29 april
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 3
Antal besökare: 1931

Frozen Souls
Datum: 4–6 april
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 3
Antal besökare: 182

Foto: Anders J Larsson

Foto: Ragui

Cullbergbaletten 50 år

Urban Connection: LAC
IN STORE
Datum: 12–13 maj
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 774

Shake it like Nina Simone
Datum: 10–11 maj
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 1073

Skånes Dansteater

Spectrum
Datum: 20–21 april
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 659

Foto: Erwin Semler

Foto: Einar Kling Odencrans

Foto: Malin Arnesson

Foto: Clara G

(We are) made of star stuff
Datum: 16–17 mars
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 102

Urban Connection: Skill Bill Zoo
Datum: 10–11 maj
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 225

Foto: Nina Bown

Undercover Choreography

Bild: Urban Juörén

Foto: Anna Ukkonen

Foto: Daniel Mejia

Foto: Johan von Reybiekel
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Urban Connection: Daniel Koivunen
Iuris
Datum: 10–11 maj
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 3 (varav 1
skolföreställning)
Antal besökare: 357 (inkl skolfst)

Urban Connection: Rut Roos

Interchange
Datum: 11–12 maj
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 3 (varav 1
skolföreställning)
Antal besökare: 378 (inkl skolfst)
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Cristina Caprioli

Foto: Chris Van Der Burght

Chute Libre

Tillhet
Datum: 19–21 sept
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 3
Antal besökare: 148

City Horses
Datum: 27 maj
Stadskoreografi
genom Stockholm

Les Ballets C de la B

In Bloom
Datum: 21–22 sept
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 1241

Nicht schlafen
Datum: 26–27 sept
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 974

Foto: Danae Economou

A Line_up
Datum: 14–15 sept
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 835

MELO

Byström Källblad

Foto: Chrisander Brun

Royal Collective
Datum: 18–19 maj
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 237

Foto: Gadi Dagon

Kungliga baletten

Foto: Setareh Seydalzadeh

Fill me in
Datum: 12–13 maj
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 279

Foto: Håkan Larsson

Urban Connection: De la Vibe

Foto: Stephane Tasse

Foto: Melina Mastrotanasi

Foto: Tina Axelsson

Foto: Einar Kling Odenkrantz
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Sebastian Lingserius

Kroppsmaskiner
Datum: 7–8 sept
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 140

Late Night: Viktor Fröjd,
Marika Peura, Christine Nypan
Datum: 27–28 sept
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 85

Cirkus Cirkör

Under
Datum: 3–15 okt
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 12
Antal besökare: 6077

Late Night Björn Säfsten
Datum: 5–6 okt
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 86
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Foto: Alexis Rodriguez

Marie Chouinard

Jefta van Dinther

Claire Parsons

Balettakademien 60 år

Khamlane Halsackda

Dark Field Analysis
Datum: 26–24 okt
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 3
Antal besökare: 308

Foto: Daniel Ohlsson

Foto: Martin Skoog

Foto: Stefan Bohlin

Ursäkta oss
Datum: 16–18 nov
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 4 (varav 3
skolföreställningar)
Antal besökare: 538

Foto: Julian Momert

Hieronymus Bosch: The Garden
of Earthly Delights
Datum: 20–21 okt
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 1566

Foto: José Figueroa

Hein
Datum: 13–14 okt
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 68

The Great Tamer
Datum: 8–10 nov
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 3
Antal besökare: 2088

Foto: Rafael Galvalle

Late Night Tony Tran/Antero

Dimitris Papaioannou

Foto: Ben Mergelsberg

Foto: Sylvie-Ann Paré

Foto: Zbigniew Ziggi Wantuch

Foto: Mattias Edwall
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Gunilla Heilborn

The Wonderful and the Ordinary
Datum: 27–28 okt
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 543

Signal
Datum: 5–7 nov
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 6 (varav 4
skolföreställningar)
Antal besökare: 342

Datum: 4 nov
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 1
Antal besökare: 803

Virpi Pahkinen

Deep Time
Datum: 24-26 nov
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 3
Antal besökare: 1444

Pere Faura

Striptease
Datum: 23–24 nov
Scen: Lilla scen
Antal föreställningar: 2
Antal besökare: 126

Fredrik Benke Rydman
Nötknäpparen
Datum: 16 nov–30 dec
Scen: Stora scen
Antal föreställningar: 29
Antal besökare: 28 862

14

15

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. Under 2017 möjliggjorde Dansens Hus längre
spelperioder för båda dessa aktörer. Cirkus Cirkör återvände
under januari och februari till Stora Scen med Tilde Björfors
helaftonsverk Limits. Föreställningen presenterades 25
gånger vilket totalt lockade 18 260 besökare. Under oktober
huserade återigen Cirkus Cirkör på Dansens Hus, nu med
Olle Strandbergs föreställning Under. Sammanlagt 6077
lockades till de 12 speltillfällena.
I november återvände Fredrik Rydman till Dansens Hus
med succéföreställningen Nötknäpparen. Därpå följde en
29 föreställningar lång spelperiod som hade hela 22 862
besökare. Produktionen genomfördes i samarbete med
produktionsbolaget Blixten & Co.
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

Foto: Andreas J Larsson

Gästspel 2017

studios i Stockholm är få. I residensen får danskonstnärerna
möjlighet att under en begränsad tid låna våra studios, testa
nya idéer och konstnärligt utvecklas genom fördjupande
arbete. Ofta hålls också en öppen visning i slutet av residensperioden där verket får möta en publik. Koreograf på plats
är Dansens Hus mer omfattande residensformat där de
inbjudna koreograferna även får ett mindre produktionsstöd
samt tekniskt stöd i form av ljusdesign och ljud. Ofta förläggs
även kompaniets/ koreografens premiär på Dansens Hus.
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 och universitetslärare.
Under 2017 erhöll följande dansare och grupper något utav
dessa residens: Pontus Linder, Byström Källblad, Carima
Neusser, Sanna Söderholm, Emelie ”EMPO” Enlund, LAC,
Daniel Koivunen, De La Vibe, Rut Roos, H2 Dance, Melo,
Claire Parsons, Shirley Harthey Ubilla, Mirko Guido, Sebastian Lingserius, Gunilla Heilborn, Virpi Pahkinen, Charlotta
Öfverholm, Erik Linghede och Robert Malmborg.

IN STORE
LAC
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Publikstatistik 2017
VÅRENS GÄSTSPEL

FÖRESTÄLLNING

DATUM

ANTAL FST

ANTAL BESÖKARE

BELÄGGNING

STORA SCEN

HÖSTENS GÄSTSPEL

FÖRESTÄLLNING

DATUM

ANTAL FST

ANTAL BESÖKARE

BELÄGGNING

STORA SCEN

Cirkus Cirkör

Limits

4 jan-5 feb

25

18 260

93%

Cristina Caprioli

A Line Up

14–15 sep

2

835

53%

Rosas

Golden Hours
(As you like it)

10–11 feb

2

1 160

74%

MELO skolfst

Tillhet

19–21 sept

3

148

99%

Tania Carvalho

Weaving chaos

16–17 feb

2

753

48%

Chute Libre

In Bloom

21–22 sept

2

1241

79%

Jan Martens

Sweat baby sweat

24–25 feb

2

1 198

99%

Les Ballets C
de La B

Nicht Schlafen

26–27 sept

2

974

62%

Hofesh Shechter

Barbarians

10–1 mar

2

1 426

91%

Cirkus Cirkör

Under

3–15 okt

12

6 077

65%

Ambra

Striving to achieve

23-25 mar

4

2 966

95%

Marie Chouinard

The Garden
of Earthly Delights

20–21 okt

2

1 566

100%

Skånes Dansteater

Spectrum

20–21 apr

2

659

42%

Gunilla Heilborn

The Wonderful
and the Ordinary

27–28 okt

2

543

35%

Cullbergbaletten

Eurydike är död
& Protagonist

27–29 apr

3

1 931

82%

Balettakademien 60 år

4 nov

1

803

103%

Shake it like Nina
Simone

Antoinette Gomis
& Doreen Ndagire

10–11 maj

2

1 073

69%

8–10 nov

3

2 088

89%

LAC

IN STORE

12–13 maj

2

774

49%

24–26 nov

3

1 444

62%

16 nov–30 dec

29

22 862

101%

7–8 sep

2

140

64%

Late Night 1

27–28 sept

2

85

30%

Late Night 2

5–6 okt

2

86

31%

Late Night 3

13–14 okt

2

68

24%

24–26 okt

3

308

77%

LILLA SCEN
Charlotte Öfverholm

Survival kit

2-4 mar

3

420

100%

Carima/Sanna

Made of star stuff

16–17 mar

2

102

85%

STDH

Avgångsklass i
mimskådespeleri

4–6 apr

3

182

43%

Empo

We love
holocene IV

12–13 apr

4

119

99%

Skill Bill Zoo

Cyphern

10–11 maj

2

225

94%

Daniel Koivunen

Iuris

10–11 maj

2

272

Rut Roos

Interchange

11-12 maj

2

Daniel Koivunen Skolfst

Iuris

11 maj

De La Vibe

Fill me in

Rut Roos Skolfst

Interchange

Kungliga baletten

Royal Collective

Dimitris Papaioannou

The Great Tamer

Virpi Pahkinen

Deep Time

Fredrik Benke Rydman

Nötknäpparen

LILLA SCEN
Sebastian Lingserius

Kroppsmaskiner

Jefta van Dinther

Dark Field Analysis

97%

Claire Parsons

Signal

5 nov

2

120

97%

275

98%

Claire Parsons, skolfst

Signal

6–7 nov

4

222

93%

1

85

61%

Khamlane Halsackda

Ursäkta oss

18 nov

1

118

84%

12–13 maj

2

279

100%

Khamlane Halsackda
skolfst

Ursäkta oss

16–17 nov

3

420

100%

12 maj

1

103

74%

Pere Faura

Striptease

23–24 nov

2

126

45%

18–20 maj

2

237

94%

TOTALT

72 773

84%

154
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Dansens Hus för alla
2017 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
fjärde besökare (25 procent) var antingen under 26 år eller
studenter. Dansens Hus har fortsatt satsat 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 19 446 personer i
våra publikaktiviteter.
Galleriet
Under 2017 utvecklade Dansens Hus sin foajé till att vara
mera publikvänlig och för att kunna användas till att fördjupa
publikens dansupplevelse och danskunskap. Detta gjordes
bland annat genom att Dansens Hus öppnade ett galleri i
foajén. Under våren fick publiken ta del av Sindri Runuddes
interaktiva konstverk Blå Kongo. På hösten fick publiken
fördjupa sig i Khamlane Halsackdas, Gunilla Heilborns och
Virpi Pahkinens konstnärskap genom introduktionsfilmer
och film, foto och objekt från koreografernas konstnärskap.
Dansfilmfestivalen
Under våren och hösten 2017 gästade Stockholms
Dansfilmfestival foajén. Publiken hade då möjlighet att i
samband med husets ordinarie föreställningar ta del av ett
urval av festivalens filmer.
Konferenser och seminarium
Under våren arrangerades tre olika konferenser och seminarier som på olika sätt fördjupade samtalet om samtida
dans. I februari arrangerades exChange Perspectives, i
samarbete med DOCH Dans och Cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola och EDN European Dancehouse Network. Under två dagar lyfte vi frågan om hur vi kan
göra dansfältet mer tillgängligt för en mångfald av kroppar
med olika former, förutsättningar och funktionaliteter.
I ledning av Charlotta Öfverholm samlade Age on
Stage- International Meeting Point internationella och
svenska forskare och dansare i ett seminarium där den äldre
dansande kroppen stod i rampljuset.
Under Cullbergbalettens jubileumsvecka arrangerades ett
internationellt seminarium Dancers Archive om dansens
konstnärliga arv, arkiv och framtid.

Foto: Hanna Ukura
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Samarbete med Röda Korset
Vi har fortsatt vårt samarbete med Röda Korsets grupper
för nyanlända fortsatte. Under 2017 besökte grupper
från Röda Korset projektet Frivillighet för delaktighet
fyra föreställningar. Gruppen deltog också i förturnén av
Dansnät Sveriges nya samproduktion koreograferad av
Khamlane Halsackda.
SFI-klasser
I projektet Ursäkta oss av Khamlane Halsackda fick
SFI-klasser under vårens förturné delta i en workshop på
Mångkultur centrum i Botkyrka. Materialet som Halsackda
samlade in utvecklades till föreställningen Ursäkta oss på
hösten. 420 studenter från 8 olika SFI-skolor från Botkyrka
och Stockholm såg föreställningen.
Fördjupande föreläsningar
Under 2017 har Dansens Hus fortsatt arrangera fördjupande
föreläsningar med aktuella teman. Queertematiken togs upp
i ”En queer blick på William Shakespeares kärlekskomedier”
i samband med Rosas föreställning Golden Hours (As you
like it). Bildkonst och sinnenas njutning lyftes fram i före
läsningen ”Hieronymus Bosch och de kroppsliga sinnenas
förtjusning” i samband med Compagnie Marie Chouinards
föreställning The Garden of Earthly Delights. Musik och
samtida samhällspolitik diskuterades i ”Gustav Mahlers och
ett imperium i förfall” i samband med föreställningen Nicht
Schlafen av Les Ballets C de la B.
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 besök av Aris Fioretos, författare och filosof, Lena
Hammergren, professor i teater- och dansvetenskap och
Bodil Persson, lektorn i dans, samt koreograferna Tania
Charvahlo, Hofesh Shechter, Cristina Caprioli, Alain Platel,
Jefta Van Dinther, Gunilla Heilborn och Virpi Pahkinen.
Syntolkningar
Inom ramen för tillgängliggörandet av Dansens Hus
verksamhet erbjöds syntolkning av föreställningarna The
Wonderful and the Ordinary av Gunilla Heilborn, Almost
Nothing av Dimitris Papaioannou, Striving to Achieve av
Ambra Succi och Spectrum av Skånes Dansteater.

Konferensen
ExChange
Perspectives

Workshops
I samband med Chute Libres föreställning arrangerades
street-dans workshops för två gymnasieskolor i Botkyrka och
Stockholm. Deltagarna fick lära sig hiphopens grunder och
koreografier från Chute Libres föreställning.
Kritiklabbet
Dansens Hus deltog i Koreografikritikverkstaden i samarbete
med Kritiklabbet och MDT. Syftet med projektet är att stärka
unga danskritiker genom att läsa, skriva och tänka kring
samtida dans i ett expanderat koreografiskt fält.
From Fear to Action
Under spelperioden med Cirkus Cirkörs Limits anordnades
inspirationsprojektet From Fear to Action i Dansens Hus
foajé. Där fick olika organisationer och eldsjälar möjlighet att
presentera och fördjupa sina arbeten. Svenska Röda Korset,
RFSL och Studiefrämjandet var några av de som deltog.

City Horses
I Anna Källblads och Helena Byströms projekt mötte dans
offentlig skulptur i en stadskoreograﬁ om makt, existens
och kvinnokroppen. En flock dansare släppte loss en otyglad
kortege på gator och torg i Stockholm. Hela arrangemanget
sändes via livestream på Facebook.
För skolor
Husets repertoar erbjuds Stockholms alla skolor via
databasen Kulan, där skolorna själva väljer fritt ur utbudet.
Dessutom genomförs varje år ett antal föreställningar i
samarbete med nätverket DANSISTAN. Målgruppen är
skolklasser från hela Stockholms län. Under 2017 visades
fyra föreställningar via detta nätverk: för högstadium och
gymnasium Daniel Koivunen och De La Vibe; för gymnasiesärskolor livekonstkollektivet Melo och för förskolor
och lågstadieskolor Claire Parsons.
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Publikaktiviteter 2017
Kommentar: Av de totalt 19 513 besökarna är 3 207 unika besökare som inte återkommer i föreställningsstatistiken. *Vid de aktiviteter där biljetter sålts eller där anmälan krävts är antalet besökare exakt. Vid övriga
arrangemang är antalet uppskattat. 1) Beräknas enligt modellen 10% av föreställningsbesökarna under utställningsperioden. 2) Beräknas enligt modellen 20% av föreställningsbesökarna under utställningsperioden

Hieronymus Bosch: The
Garden of Earthly Delights
Marie Chouinard

Foto: Sylvie-Ann Paré
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AKTIVITET

DATUM ANTAL

Blue Kongo*

18 feb

35

StDH*

03 apr

11

Emelie Empo Enlund*

10 apr

23

Cullbergbaletten 50 år

26 apr

150

Khamlane förturné*

19 apr

75

Claire Parsons*

17, 28/10
&2–3/11

156

Nötknäpparen*

15 nov

541

20 jan

30

ÖPPNA VISNINGAR OCH REPETITIONER
Residensvisning Robert Malmborg*
EVENT (MINGEL, KLUBB ETC)

Cirkus Cirkör/Olle Strandberg

12 okt

14

Gunilla Heilborn

28 okt

75

Dimitris Papaioannou
& Aris Fioretos

09 nov

230

Virpi Pahkinen

25 nov

130

Jefta van Dinther

25 nov

50

Tiina Rosenberg
och Camilla Damkjaer*

10 feb

112

Jacob Derkert*

26 sep

91

Fredrik Benke Rydman

22 sep

134

Elisabeth Mansén

20 okt

133

22-sep

47

17

20

FÖRELÄSNINGAR

WORKSHOPS

Mingel internationella
nycirkusaktörer

04 feb

40

Chute Libre*

Dubstepklubb i foajén

10 mar

125

Sebastian Lingserius*

16–17 mars

75

25 mar

100

Blue Kongo1

20 feb–21 apr

707

Cullbergbaletten 50-årskalas

27 apr

293

Khamlane Halsackda1

8 sep–31 dec

4 082

Urban Connection sluparty*

13 maj

75

Gunilla Heilborn1

3–29 okt

865

KONFERENS

Cirkus Cirkör

3–15 okt

623

exChange Perspectives*

Virpi Pahkinen

4–26 nov

2 874

8 sep–26 nov

4 376

Kritiklabbet*

25 feb

36

Syntolkning Ambra Succi*

25 mar

20

Syntolkning Skånes Dansteater*

20 apr

7

City Horses

27 maj

1 300

Branschkväll*

14 sep

125

Introduktion Chute Libre*

21-sep

82

Syntolkning Gunilla Heilborn*

28 okt

13

Syntolkning Dimitris Papaioannou*

10 nov

13

9 & 13 nov

16

2017

133

16/05 & 21/11

51

Carima & Sanna
Urban Connection Preparty

1

20–21 feb

450

04 mar

118

Dancers Archive*

27 apr

130

Svensk scenkonst danskonferens*

22 feb

120

Tania Carvalho & Aris Fioretis

16 feb

70

Jan Martens

24 feb

75

Ambra Succi

25 mar

130

StDH

05 apr

10

Skånes Dansteater

20 apr

28

Sebastian Lingserius

09 sep

37

Cristina Caprioli & Lena Hammergren

15 sep

95

Chute Libre

21 sep

65

Les Ballets C de la B/Alain Platel

26 sep

100

Age on stage international
meetingpoint*

UTSTÄLLNINGAR

1

Stockholm Dansfilmsfestival2
ÖVRIGT

EFTERSNACK

Koreografikritikverkstaden*
Ambassadörsmingel*
Ambassadörsträff*
TOTALT

19 513
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CIRKUS CIRKÖR DIMITRIS
PAPAIOANNOU

VIRPI PAHKINEN

THE GREAT TAMER
8–10 NOV

Idé och regi: Tilde Björfors Livemusik: Samuel ”LoopTok” Andersson

DEEP TIME 24– 26 NOV
Ett dyk ner i tidens
oändliga djup

Stockholmspremiär

1 DECEMBER
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Kommunikation 2017

Visuella stilleben från Aten

”Limits är
enastående
cirkuspoesi på ett
akut tema:
migration.”

Foto: Marita Liulia

Foto Mattias Edwall

SVD

www.dansenshus.se

www.dansenshus.se

www.dansenshus.se

CITY
HORSES
DANSGALOPP GENOM
STOCKHOLM 27 MAJ
AV BYSTRÖM KÄLLBLAD
www.dansenshus.se

Foto Tina Axelsson
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2017-10-16 14:05

Dansens Hus våren 2017

ROSAS HOFESH SHECHTER
CIRKUS CIRKÖR TANIA CARVALHO
Urban Connection | Cullbergbaletten 50 år
Ambra Succi | Jan Martens | Skånes Dansteater
Charlotta Öfverholm | Emelie Empo Enlund | Exchange Perspective | StDH
Undercover Choreography | Kungliga Baletten | Byström Källblad

Dans möter
offentlig skulptur
i en stadskoreografi
om makt, existens
och kvinnokroppen.

Biljetter och försäljning
Dansens Hus biljettintäkter har under flera år ökat. Detta
beror till stor del på de samarbeten som huset haft med Blixten & Co och Cirkus Cirkör. Under 2017 har Cirkus Cirkörs
Limits och Fredrik Benke Rydmans Nötknäpparen stått för
två perioder av utsålda hus. Detta har gjort att resultatet
från biljettintäkter 2017 hamnar på hela 22 974 000 kronor.
Inför vårsäsongen började Dansens Hus att sälja säsongs
paket och försäljningen har generellt fallit väl ut. Satsningen
på fortsatt paketförsäljning gav resultat och till hösten 2017
ökade paketförsäljningen med drygt 50 procent.
Som ett led i strategiskt arbete med ökade inkomster via
biljettförsäljning har vi under året sett över och justerat
våra rabattkategorier och procentsatser. Syftet var att få
en tydligare och mer logisk struktur i dessa, samt att öka
intäkterna i grupper där vi anser att detta är möjligt.
Under hösten 2017 genomfördes ett utvecklingsarbete
kring teaterns ambassadörer. Reglerna justerades, vi
förtydligade syftet med systemet genom att byta namn från
ambassadörer till ombud, samt ökade tillgängligheten för
denna kundgrupp i vår biljettkassa. Målet är att ombudssystemet om två år ska generera 5000 köpta biljetter/år.
Sociala medier
Antalet följare i de sociala medierna har ständigt ökat.
Dansens Hus Facebook-konto har idag drygt 20 000 följare,
vilket är en ökning med drygt 10 procent jämfört med 2016.
Instagram-kontots följare har under året ökat med 30% till
dagens 4 300.
Dansens Hus i media
Dansens Hus arbetar aktivt för att nå en så stor medial
spridning som möjligt med våra föreställningar. Vi bearbetar
främst svensk media, både nationellt, regionalt och lokalt.
Under 2017 hade vi 388 omnämnanden i olika mediekanaler.
Flertalet av husets gästspel som visas på den Stora Scenen

START NORRA BANTORGET
27 MAJ KL 14.00

DANSENS HUS
De bästa platserna till det bästa priset
Upp till

35%
rabatt

www.dansenshus.se

recenserades i landets två stora nationella morgontidningar.
I nationell tv visades inslag både kring gästspelet med
portugisiska Tânia Carvalho och franska Antoinette Gomis
under festivalen Urban Connection.
Foajén
Under 2017 har Dansens Hus tagit ett nytt grepp kring
våra ytor i foajén med syfte att öppna upp huset genom
att göra området mer välkomnande och inspirerande att
besöka samt att fördjupa publikens dansupplevelse och
danskunskap.
Foajéns ena sida har gjorts om till ett galleri, där publiken
får möta ett urval av de konstnärskap som visas på våra
scener. Våren 2017 fick publiken ta del av Sindri Runuddes
interaktiva konstverk Blå Kongo. På hösten fick publiken
fördjupa sig i Khamlane Halsackdas, Gunilla Heilborns och
Virpi Pahkinens världar genom film, foto och objekt från
koreografernas konstnärskap.
Dansens Hus visuella identitet har stärkts på foajéns
mittenväggar och vi har satsat på fler och bättre skärmar för
att skapa en mer samtida och tekniskt effektiv miljö.
Under våren jobbade vi även med foajén som en yta för mingel och klubb, dels under gästspelet med Hofesh Shechter,
dels under festivalen Urban Connection.
Publikundersökningar
Dansens Hus behöver få en bättre bild av vilka som besöker
teatern. Att veta vilka som kommer till vårt hus är viktigt
både ur ett demokratiskt perspektiv, men också för att
veta hur vi bör kommunicera mest effektivt med våra olika
målgrupper.
Som ett led i detta har vi under 2017 genomfört en lång rad
olika undersökningar för att kartlägga besökarna, främst ur
ett demografiskt perspektiv. Fokus i undersökningarna har
legat på ålder, kön, bostadsort och köpmönster. Resultatet
av arbetet kommer att presenteras under 2018.

”Fantastisk!
En riktigt stark
upplevelse.”

”Suggestivt, vackert och skrämmande,
genomströmmat av religiös symbolik.
Har Gud vänt oss ryggen? Kanske inte,
trots allt. Slutscenen andas hopp.
Det är gripande, starkt berörande.”

SR Kulturnytts Cecilia Djurberg om
Les Ballets C de la B Nicht schlafen

Svenska Dagbladets Gunilla Jensen om
Dimitris Papaioannous The Great Tamer
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Deep time
Virpi Pahkinen

Nätverk och samarbeten

EDN
Dansens Hus är en av grundarna till European Dance House
Network (EDN) och är alltjämt en central part i nätverket.
EDN består av 36 av Europas ledande hus för samtida dans
och ska 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 februari ordnade Dansens Hus,
EDN och Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm för andra
gången exChange Perspectives. Konferensen hade till syfte att
synliggöra, utmana och undersöka normer om kropp. Under
november 2017 medverkade även Dansens Hus teaterchef vid
EDNs nätverksmöte i Montreal.
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 kommer plattformen att hållas på Island. Plattformen har stor internationell
betydelse och besöks av presentatörer, arrangörer och

inköpare från hela världen. Under 2017 har stort fokus lagts på
förberedelser inför 2018 samtidigt som framtiden i ett större
perspektiv har fått ta plats i diskussionerna.
Aerowaves
Dansens Hus bjöds under 2017 in till att bli 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.
Organisationen Scensverige
Dansens Hus representeras i organisationen Scensverige
(tidigare Teaterunionen) genom att teaterchefen är invald
som rådsmedlem och sitter i organisationens valnämnd. Varje
år genomför organisationen ett showcase som heter Swedstage där svensk scenkonst presenteras för internationella
festivalarrangörer, inköpare, programläggare, teaterchefer
etc. Även Scenkonstbiennalen arrangeras av Scensverige i
samarbete med en eller flera värdar och hålls vartannat år.
Biennalen innefattar utvalda produktioner, föreställningar
från värdteatern, studentproduktioner samt internationella
gästspel. Dansens Hus var på plats under årets biennal i
Norrköping mellan den 23-28 maj.
Riksteatern/Cullbergbaletten
Under 2017 fortsatte samarbetet med Riksteatern och
Cullbergbaletten. Mellan den 27-29 april firades Cullbergs 50
års-jubileum med dubbelföreställningen Eurydike är Död av
Birgit Cullberg och Protagonist av Jefta van Dinther på Stora
Scen. I anslutning till denna jubileumsvecka arrangerades
ett internationellt seminarium om utvalda danskompaniers
konstnärliga arv, arkiv och framtid.
Dansutbildningar
Under 2017 har Dansens Hus fortsatt att utveckla sina
etablerade samarbeten med Stockholms olika dansutbildningar. Dans- och Cirkushögskolan, Stockholms Dramatiska
Högskola, Kungliga Svenska Balettskolan och Balettakademin
är alla viktiga aktörer för Dansens Hus och dansens utveckling. Stockholms Dramatiska Högskolas avgångsklass i
mimskådespeleri visade sin slutföreställning på Dansens Hus
Lilla Scen i april. Vårens säsong på Lilla Scen avslutades med
projektet Work in Progress, ett samarbete mellan Dansens
Hus, Kungliga baletten och Kungliga Balettskolan. Balettakademien fyllde 60 år under 2017, vilket firades med en stor fest
på Dansens Hus Stora Scen. De koreografer som medverkade
med verk till denna jubileumsföreställning var Anna Vnuk,

Foto: Urban Jörén

Dansnät Sverige
Dansnät Sverige är Sveriges enda nationella turnénätverk
med fokus på den samtida dansen. Dansens Hus är en av de
parter som grundade nätverket och än idag ingår Dansnät
Sveriges kansli i Dansens Hus organisation. Nätverket består
idag av tolv parter med olika verksamhetsformer och når ut
till drygt 30 scener i landet. Under 2017 turnerade Dansnät
Sverige 11 svenska och internationella grupper på gästspel i
26 svenska orter med drygt 98 föreställningskvällar. Inom
ramen för Dansnätets verksamhet presenterade Dansens Hus
föreställningen Ursäkta Oss den 16–18 november av Khamlane
Halsackda på Lilla Scen. Föreställningen är det konstnärliga
resultatet av Dansnät Sveriges nationella samproduktion där
nätverkets parter går in med resurser och stöd för att tillsammans med danskonstnärer skapa föreställningar, aktiviteter
och delaktighet. Målsättningen med denna modell är att ge
längre produktions- och turnéperioder för danskonstnärer.
Samarbetet ska även möjliggöra lokalt förankringsarbete
genom residens, publika aktiviteter och samarbeten. Som
en del i detta led presenterade Dansens Hus tillsammans
med Mångkulturellt Centrum i Botkyrka två visningar
inom Halsackdas förturné under våren 2017. Inom Dansnät
Sveriges urval presenterade även Dansens Hus föreställningen
Striptease av den katalanske koreografen Pere Faura på Lilla
Scen den 23–24 november.

Fredrik Benke Rydman, Helena Franzén, Ambra Succi,
Cristina Caprioli, IL Dance, Mats Ek och Ana Laguna, Peter
Svenzon, SUBJAZZ, Roger Lybeck, Zain Odelstål, Jan Åström,
Adrienne Åbjörn, Camilla Wiehen och Charlotta Öfverholm.
Svensk Scenkonst
Den 22 februari genomförde Dansens Hus i samarbete
med Svensk Scenkonst den årliga Danskonferensen som
planeras av nätverket för danschefer i Sverige. Konferensen
som riktar sig till professionella dansverksamma hade ett
hundratal deltagare.
Kritiklabbet
Kritiklabbet är ett redaktionellt oberoende forum som drivs
av Bonnier Books, KTH, Handelshögskolan och Södertörns
högskola. Målsättningen är att sätta dagskritiken under
lupp och få fram nya kritiker. Inom ramen för delprojektet
Koreografikritikverkstad diskuterades och recenserades
föreställningen The Great Tamer av Dimitris Papaioannou
som visades på Dansens Hus Stora Scen. Delprojektet
Koreografikritikverkstad är ett samarbete mellan Kritiklabbet
och MDT samt Weld och Dansens Hus.

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 2017 genomfördes ett branschmingel i anslutning till
Christina Capriolis A Line_Up.

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 Nicht Schlafen av Les Ballets C de la B
samarbetade Dansens Hus med flera dansinstitutioner för att
möjliggöra en nordisk turné. Bland aktörerna i detta samarbete kan nämnas Baerum Kulturhus och Stavanger Konserthus som Dansens Hus även samarbetar med under 2018.
Under 2017 ingick Dansens Hus i en europeisk samproduktion
i syfte att producera den grekiske koreografen Dimitris
Papaioannous föreställning The Great Tamer. Verket visades
för ett helt utsålt Dansens Hus i november.
Dansens Hus har under 2017 varit del av ett flertal
turnéplaner i Sverige för mottagna gästspel. Huvuddelen
av turnéverksamhet och turnésamarbeten är förlagd inom
ramen för Dansnät Sveriges verksamhet. Under 2017
presenterade Dansens Hus som nämnt föreställningen
Ursäkta Oss av Khamlane Halsackda som en del i Dansnät
Sveriges medverkan i Dansnät Sverige. Turnén med denna
föreställning gick till Uddevalla, Borås, Falkenberg, Vara,
Jönköping, Gävle, Umeå, Malmö, Linköping, Västerås och
Växjö. Även förturnén inom ramen för denna samproduktion
gick via ett flertal av dessa städer under våren 2017. Under
hösten presenterade Dansens Hus föreställningen Striptease
av Pere Faura. Turnén gick även till Malmö, Uddevalla,
Uppsala och Umeå.
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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 2017 visades internationella verk av upphovspersoner från bl.a. Portugal, Belgien, Kanada, Grekland och
England. Inom den samtida dansen verkar såväl koreografer
som dansare i många fall över nationsgränser, och i verken
speglas ofta olika kulturella influenser. Under tidig höst 2017
möttes Dansens Hus publik åter igen av Alain Platels belgiska
kompani Les Ballets C de la B. Med verket Nicht Schlafen
porträtterades kompositören Gustav Mahlers Europa. Med
hjälp av nio dansare från olika delar av världen dras publiken
in i det förra seklets Europa fyllt av oro, förföljelse och
nationalism – inte helt olikt dagens samhälle.
I In Bloom såg vi Stravinskijs klassiker Våroffer i en ny
tappning. Franska Chute Libre gjorde Sverigedebut med en
ny tolkning av detta välkända verk. Här fanns inte längre det
traditionella kvinnliga offret till gudarna, utan istället en
familj (”tribe”). Den urbana bredd av stilar som återfinns i
verket speglar också streetdansens världsomfattande karta.
Med verktyg, diskussion och fördjupning drivet ur Dansens
Hus projekt exChange Perspectives arbetar vi aktivt med att
utmana de normer som begränsar mångfald och variation
på danscenen idag. Hur vi når bortom de attityder och
beskrivningar som inkluderar vissa medan de särskiljer eller
utesluter andra från scenen är en självklar del i Dansens Hus
arbete med den konstnärliga programläggningen. Under
2017 presenterade vi verket Blue Java av och med Sindri
Runudde och Tanja Andersson. Duetten rörde sig över en
stor uppmickad plattform och den traditionella sinneshierarkin bröts upp vilket utmanade publiken genom frånvaron
av synintryck.
I föreställningen (im)perfekta koreografier av c.off fick
Dansens Hus publik ta del av projektets ifrågasättande av
normativa föreställningar om förmågor, kroppar, rörelser
och språk. På scenen bejakades det avvikande sinnessensibla
som en väsentlig del i konstens tillblivelse och verket lyfte
vikten av en social gemenskap utan hierarkier.

Foto: Rabgui
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Dansens Hus har ett etablerat samarbete med MELO, ett
konstnärskollektiv som arbetar med scenkonst och musikproduktion. MELO experimenterar med förhållandet publik/
aktör, scenrum/publikplats och med publikens delaktighet.
I de samarbeten som skett mellan Dansens Hus och MELO
har fokus legat på föreställningar för personer med särskilda
behov och unga med funktionsvariationer. Under 2017
visades föreställning Tillhet igen och den spelades för klasser
från gymnasiesärskolor runt om i Stockholm. Under 2018
återvänder MELO till Dansens Hus med ett helt nytt verk.
Under 2017 har Dansens Hus publik erbjudits samtal
med forskare inom ämnen och fält som angränsat till de
föreställningar som presenterats. I samband med Rosas
verk Golden Hours (As you like it) hölls ett samtal med
Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap, och Camilla
Damkjaer, ansvarig för forskarutbildningen på Stockholms
konstnärliga högskola, om Shakespears Som ni Behagar
utifrån ett queerperspektiv.
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”. Dansens Hus har
sedan flertal år tillbaka en uttalad strävan att ge möjligheter
till kvinnliga koreografer att producera verk. Under året
var totalt 44% av upphovspersonerna kvinnor. En av dessa
var Emelie ”EMPO” Enlund, som hade residens, följt av
urpremiär för We Love Holocene IV på Dansens Hus. Verket
behandlade människans relation till klimatkrisen. Nämnas
bör även Virpi Pahkinen, Gunilla Heilborn, Carima Neusser
och Sanna Söderholm, LAC, De La Vibe och Rut Roos.
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.

Shake it like
Nina Simone
Antoinette Gomis
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Organisation
Visions- och verksamhetsutveckling
Under föregående år antog Dansens Hus en ny vision
för verksamheten, med tillhörande övergripande
verksamhetsmål.
Dansens Hus ska vara den främsta scenen för samtida dans i
Europa. En garant för att danskonst är en angelägenhet för
alla i samhället.
• 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 att arbetet inom organisationen
strävar gentemot visionen och de övergripande målen har
verksamhetsplanen utformats att följa de övergripande målen
ner på respektive avdelning genom tidsbundna aktiviteter.
Genom denna verksamhetsstyrning skapas en delaktighet
och visionsanknytning genom samtliga avdelningar i
Dansens Hus organisation.
Varumärkesplattform
Under slutet av året genomförde huset ett arbete med en
varumärkesplattform. Syftet med plattformen är att förtydliga Dansens Hus varumärke internt. Detta för att huset
i framtiden ska bli tydligare och mer enhetlig i sin externa
kommunikation.
Arbetet har utförts i samarbete med företaget Stockholm
Graphics, som har stor erfarenhet av att jobba med kulturinstitutioner i liknande projekt.
Omvärld - #metoo / #tystdansa
Under senhösten i oktober-december 2017 skedde under
paraplybegreppet #metoo en nationell och internationell
omfattande samhällsdiskussion om kön, makt och övergrepp.
En rad olika grupper av kvinnor och ickebinära från olika
samhällsområden och yrkesgrupper vittande om sexuella
trakasserier och övergrepp som de upplevt på sina arbetsplatser. Även från dansbranschen kom vittnesmål under
hashtaggen #tystdansa. Dansens Hus gjorde i samband med
detta följande uttalande som kommunicerades i våra digitala
kanaler:
”Dansens Hus ser #metoo och #tystdansa som ett avstamp
för att förbättra arbetsvillkoren för kulturskaparna i dans-

Ekonomi
branschen. En uppgift som vi alla gemensamt har fått och
som vi nu inte får tillåta oss att tappa bort.
Att dansare och koreografer behöver uppleva sexuella
trakasserier, övergrepp och kränkningar under sin utbildning
och i sitt yrkesliv är helt oacceptabelt. Att läsa dansares
berättelser om övergrepp ger oss ett perspektiv på hur
tystnadskulturen också haft sin hemvist i dansen. Vi kommer
aldrig att acceptera maktmissbruk och sexuella trakasserier
på våra scener. Vi vill vara en trygg plats för branschen att
arbeta på.
Vi tänker lägga skammen där den hör hemma,
hos förövaren.”
Vi upplät även vår Lilla Scen för genomförande av ett
samtalsforum som arrangerades av gruppen bakom uppropet
#tystdansa den 8 december. Samtalet var välbesökt och gav
en bra plattform för fortsatta dialoger 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.
Större investeringar
Inom ramen för det nya 15-åriga hyresavtalet från september
2016 ingick Dansens Hus och AB Folkets Hus ett avtal om en
investering i motoriserade lingångar. Installationen skedde
med början i maj 2017 och hade sin mest omfattande byggfas
under perioden maj – september 2017. Detta innebar att
stora scenen var möjlig att tas i bruk för gästspel med start
först den 14 september. Investeringen möjliggjordes genom
att ett större uttag gjordes från Dansens Hus kapital, samt
genom att två tredjedelar betalades av fastighetsägaren.
Med de nya motoriserade lingångarna på plats konstateras
att Dansens hus står betydligt bättre rustad för att framöver
kunna presentera moderna dansproduktioner i större
format.

sig välkomna och respekterade. Vid Dansens Hus består
personalen, utöver teaterchef, av teknisk och administrativ
personal. Under året 2017 hade 27 personer tillsvidareanställning, varav tre heltidstjänster utgör Dansnät Sveriges
kansli. Av dessa var 17 kvinnor och 10 män. Utöver den
tillsvidareanställda personalen finns ett antal timanställda,
som framför allt arbetar som foajévärdar och i biljettkassan.
Undre året har en extern rekrytering genomförts av en
ljudtekniker, där en av tre som kallade still intervju var
kvinna och två män. Vid nyrekrytering av timanställda
har det aktiva arbetet att bredda mångfalden som inleddes
2016 fortsatt och är 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. Under året
rapporterades en arbetsskada och två tillbud.
Andelen sjukfrånvaro var under 2017 3,2%. Av detta utgör
ett fall en längre tids sjukskrivning där rehabilitering och
utredning om arbetsförmåga är under genomförande.
Dansens Hus har avtal med företagshälsovård och erbjuder
medarbetarna möjlighet till subventionerade besök hos
massör och utöver det ett årligt friskvårdsbidrag.

Uthyrningar
Externa uthyrningar är en avgörande del i Dansens Hus
utvecklingsarbete för att nå det uppsatta intäktsmålet om
en stabilitet och budget i balans, för att möjliggöra fler
nationella och internationella gästspel. Denna gren av
egenfinansiering har under året varit föremål för dialog med
City Conferens Center som Dansens Hus genom hyresavtal
har ett samverkansavtal med. Detta dialogarbete kommer,
tillsammans med än mer genomarbetade kostnadskalkyler
för olika former av extern uthyrning, att vara ett fokus även
för kommande verksamhetsår.
Personal
Dansens Hus strävar efter att vara en arbetsplats där alla,
oavsett ålder, bakgrund, kön och funktionalitet, känner

ÖVERSIKT (tkr)

2017

2016

2015

Biljettintäkter1

22 975

19 266

9 258

Bidrag

35 445

34 486

37 675

Gästspelskostnader

-24 164

-23 623

-18 148

Övriga rörelsekostnader

-33 787

-30 249

-30 460

3 120

3 526

1 056

24 512

21 392

17 866

38%

34%

19%

Resultat efter finansiella poster
Fritt eget kapital
Biljettintäkter/totala intäkter2
1
2

År 2017 är det tredje året i rad som Dansens Hus uppvisar
ett starkt positivt resultat. Det sammantagna överskottet var
3 120 tkr. Av Dansens Hus totala intäkter utgjorde biljettintäkterna 38%. Totalt sålde Dansens Hus biljetter för 22 975
tkr, vilket är en ökning med 19% jämfört med föregående år.
På kostnadssidan utgjorde gästspelskostnader den stora
delen. För 2017 var dessa kostnader 24 164 tkr, vilket är 540
tkr högre än föregående år. Nivån på gästspelskostnader
korrelerar med nivån på biljettintäkter, när de största mest
kostsamma gästspelen har en konstruktion där gaget ökar
med andel sålda biljetter. Detta är en lösning som ger såväl
Dansens Hus som det gästande kompaniet fördel.
Av Dansens Hus sammanlagda kostnader uppgår de som
avser hyra och fastighet 9 670 tkr Intäkterna för bidragsgivare
uppgick under året till 35 445 tkr. De stora bidragsgivarna
är Kulturdepartementet, Kulturförvaltningen i Stockholm
stad och Statens Kulturråd. Den sistnämnda finansierar i
huvudsak verksamheten för Dansnät Sverige.

Övriga rörelsekostnader består av personalkostnader, hyra, övriga externa kostnader och avskrivningar
Andel i procent av de totala intäkter som utgör biljettintäkter
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The great tamer
Dimitris Papaioannou
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Spectrum
Skånes Dansteater

43

dansenshus.se

