
Utlysning open call 
Residens för danskonstnärer 
Köttinspektionen Uppsala Juni 
2021 
*Scroll for English

Köttinspektionen är ett kulturhus beläget i Uppsala, och har funnits sedan 2014. I huset 
ryms tre verksamheter som turas om i lokalerna; dans, teater och konst.

Vi som driver Köttinspektionen Dans har sedan 2016 presenterat och upplåtit lokalen till 
en mängd konstnärliga praktiker, föreställningar och interventioner som på olika sätt 
experimenterar med dans och koreografi som konstform, politik, relation. Under perioden 
1 juni - 13 juni 2021 erbjuds ett residens till dansare eller koreograf, enskild eller grupp, 
för att arbeta på Köttinspektionen. I slutet av perioden finns möjlighet att möta en publik 
i en öppen presentation eller föreställning, men det är inte ett krav. 

Praktiskt

I residenset ingår 
•tillgång till våra lokaler med befintlig teknik
•ett arvode/produktionsstöd på 20 000kr (exkl moms)
•boende i Uppsala (lägenhet)
• reseersättning upp till 3000kr
•marknadsföring och publikvärd vid ev offentlig visning
•hjälp av scentekniker vid ett tillfälle

Köttinspektionen har ett scenrum med begränsade tekniska resurser såsom ett enkelt 
teaterljus, ljudutrustning. Rummet har sviktande dansgolv samt gradäng som kan byggas 
upp. Dansmatta kan läggas in, om så önskas. Det finns ingen hustekniker.

Välkomna att skicka din ansökan senast den 1 mars 2021 till 
residens@kottinspektionen-dans.se innehållandes:

- Kontaktuppgifter
- Kort bio/cv (beskrivning av din konstnärliga praktik)
- Motivering/vad du/ni vill arbeta med på Köttinspektionen (max 1 A4)
- Länk till hemsida eller länk till arbetsprov (endast via länk)

I urvalsprocessen kommer arbeten premieras som befinner sig i ett experimentellt skede, 
som introducerar nya bekantskaper till Köttinspektionen, och som passar lokalens 
förutsättningar.
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Open call 
Residency for dance artists 
Köttinspektionen Uppsala / 
June 2021  

Köttinspektionen is an artist-run cultural centre located in Uppsala, founded in 2014. The 
venue is shared between three art forms: dance, theatre and visual arts.

Since 2016 Köttinspektionen Dans has presented a variety of choreographic practices, 
performances and interventions that experiment, in different ways, with dance and 
choreography as an art form, and as politics and relations. During the period June 1 - 
June 13 2021, we offer a residency to a dancer or choreographer, individual or group, to 
work at Köttinspektionen.  If it is suitable for the process there is a possibility to share 
the work in a public presentation or performance at the end of the period, but this is 
optional and not requested from the residency artist.

Practicalities

The residency includes 
•access to rehearsal and performance spaces
•use of technical equipment
•one day with a stage technician
•accomondation (flat in Uppsala)
•a performance fee/production support of SEK 20,000 (excl. VAT)
•travel allowance up to SEK 3000
•audience host and PR if doing a public presentation

Köttinspektionen has a performance space with basic technical resources, such as a 
few theatre lights and a sound system. The room is equipped with dance floor and 
audience seating. Dance mats can be installed on request. There is no house technician.

Welcome to submit your application no later than the 1st of March 2021 to 
residens@kottinspektionen-dans.se including:

- Contact information
- Short biography/cv (description of your artistic practice)
- Motivation/ describing what you want to work with at Köttinspektionen (max 1 A4)
- Link to website or link to work sample (video material only via link)

The selection procedure will favor works that are in an experimental phase, that 
introduce new acquaintances to Köttinspektionen, and that suit the practical conditions 
of the premises.
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