
	

 
DANSRESIDENS I SKÖVDE, HJO, TIBRO OCH KARLSBORG 

OMGÅNG 3  
   
Under tre år, hösten 2018-våren 2021, etableras och utvecklas ett regionalt dansresidens i 
nordöstra delen av Västra Götaland. Arbetet med dansresidenset har till syfte att stärka den 
pågående utvecklingen inom dansfältet samt att understödja befintliga och nya arenor för 
publika möten.   
 
Residenset äger rum i de fyra kommunerna Skövde, Hjo, Karlsborg och Tibro, vilka också är 
ägande parter i arbetet tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund, Riksteatern Väst, 
Riksteatern, Västra Götalandsregionens kulturnämnd och arrangörsföreningarna Riksteatern 
Skövde, Hjo Kultur- och Teaterförening – en del av Riksteatern och Riksteaterföreningen i 
Karlsborg.  
   
Period och område  
Skövde kommun är huvudort för residenset, vilket innebär att residenstagare arbetar och bor i 
Skövde.  Aktiviteter som synliggör dansresidenset ska ske på samtliga orter och rikta sig mot 
invånarna.   
 
Som residenstagare erbjuds du fyra arbetsveckor fördelat på höst 2020/vår 2021 samt 
ytterligare 10 dagar fördelade under året för arbete med öppna aktiviteter för allmänheten. 
Planering för detta sker i samråd med samverkansparterna.   
   
September 2020 (två veckor)  
v. 38-39 
 
Februari 2021 (två veckor)  
v.7-8  
   
Inriktning  
Residenset har inriktning på Digitala tekniker i mötet med publiken och det offentliga 
rummet utifrån Skövdes pågående utveckling och kunskap inom området. Till detta kan 
läggas Karlsborgs, Hjos och Tibros relation till historia, kulturarv och samtid.   
   
Residenset erbjuder publika möten under processen, vilket sker i samverkan med 
riksteaterföreningar. Tillsammans med kommunerna och 
riksteaterföreningarna ska det skapas tillfällen för publiken att möta dansen med dess olika 
uttryck, där den blir till och när den blir till. Residenstagaren bör därför vara öppen för besök 
eller aktiviteter som involverar allmänhetens deltagande eller som kan prövas i publika 
sammanhang.    
   
Detta erbjuder residenset  

• Avtalsenlig lön  
• Produktionsmedel på 80 000 kr som utbetalas mot faktura och i förhand redovisad 

budget och residensplanering  
• Logi  
• Lokaler att vara verksamma i. Lokal varierar beroende på tillgänglighet på orten och 

residenstagarnas behov.   
• Publika kontaktytor för möte med invånarna  
• Lokal och regional projektledning/koordinering/värdskap  

   
 
 
 



	

 
Residenset ska ha offentlig inriktning (ej skola) samt skapa aktiviteter som 

synliggör danskonsten på de fyra orterna. Med dessa aktiviteter önskar vi öka kontaktytorna 
och kunskapen om konstnärliga processer och arbetet med dessa.    
 
Ansökningskrav  

• CV från samtliga medverkande i residenset  
• Beskriv varför du söker residens hos oss och vad du vill åstadkomma under 

residensperioden  
• Kortfattad beskrivning av din /er verksamhet  
• Samlad kontaktlista och bild på medverkande  
• Förslag på budget  
• Bifoga gärna video eller länkar från tidigare eller pågående arbete  
• Märk ansökan med ”Riksteatern regionalt dansresidens Västra Götaland”  

  
Anmälan ska vara inskickad senast 22 mars kl. 24:00. Svar ges i vecka 15. Beslut tas i samråd 
mellan samverkansparterna.  
   
  
FÖR ANMÄLAN OCH MER INFORMATION KONTAKTA:  
Sanna Nyman, scenkonstkonsulent Förenings- och arrangörsutveckling  
sanna.nyman@riksteatern.se, 070-522 12 60  

		 
  

 


