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UTLYSNING !

Dansinitiativet är ett kompani och Norrbottens första fria scen för dans och cirkus. Vår riktning är att driva lokal och 
regional utveckling där den rörelsebaserade scenkonsten tar plats och är en aktiv del i samhällskroppen i Luleå och 
Norrbotten. Vår metod är att skapa dans och cirkuskonst av hög kvalité och tydlig aktualitet för alla åldrar med en vilja att 
inkludera befolkningen.

PITEÅ & BORÅS & GÖTEBORG
Är du professionell dansare? Har du växt upp i Piteå, Borås eller 
Göteborg? Går du tillbaka till din barndomsdialekt när du hamnar i 
affekt eller blir känslomässigt involverad? 2021 fyller Luleå, Piteå, 
Sundsvall, Göteborg och Borås 400 år och detta vill vi fira med dans!

Nästa höst har Dansinitiativet premiär för produktionen 400 år - En dialektal djupdykning i 
kroppens musikalitet. Föreställningen är en humoristisk danscermoni byggd på lokala 
intervjuer och tolkningar av möten i dansarens hemstad. Ett möte mellan fem dansare, 
från fem olika orter och deras gemensamma och enskilda relation till ord och kropp 
utifrån den egna dialekten.

Låter det intressant?
Maila marie@dansinitiativet.se med CV, en porträttbild och en kort presentation på 
MAX en A4 om vem du är och varför du söker till produktionen 400 år. Senast den 30 
november. Dansinitiativet är ansluten till kollektivavtal, läs mer om vår verksamhet på 
www.dansinitiativet.se Välkommen med din ansökan!

Dansinitiativet söker nu tre 
professionella dansare till 
produktionen. Vi söker dig 
som är uppväxt i Piteå, Borås 
eller Göteborg, har en nära 
relation till din lokala dialekt 
och vill utforska den i möte 
med andra dansare och 
dialekter.

Kreationsprocessen är uppdelad i tre delar.

En del där du som dansare gör egen research i din 
hemstad genom ex. intervjuer och improvisationer.

En gemensam inspiration och workshopdel.

En kollektiv del där vi laborerar och skapar tillsam-
mans med utgångspunkt i våra respektive processer 
för att sedan gå till premiär. Produktionen kommer 
produceras i dansarens hemstad samt i Luleå.
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