
Vi vill väcka och utveckla intresset för dans och bjuder 
nu in professionella danskonstnärer till Kulturkvarteret!

orebro.se/dansscenorebro
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Arbetslokaler
Kulturkvarteret i Örebro, dans- 
lokalerna Ridån och Diagonalen.

Ridån: 112 kvm, möjlig att mörk-
lägga, ljusrigg, ljudsystem, stor 
TV-skärm. Möjlighet att koppla 
in mikrofon och instrument samt 
dator och smartphone.

Diagonalen: 118 kvm, solskydd, 
ej total mörkläggning, ljudsys-
tem, stor TV-skärm. Möjlighet att 
koppla in mikrofon och instrument 
samt dator och smartphone

Pentry och duschmöjligheter finns 
i anslutning till danslokalerna.

Vad förväntas av de  
som får residenset?
Residenset kan ses som ett  
researchresidens. Upplägg bestäms 
i samråd med deltagarna. Minst  
två publika work in progress- 
visningar förväntas genomföras 
samt eventuellt en workshop. Även 
andra utbyten och samarbeten med 
lokalsamhället uppmuntras.

Urvalsprocess
Urvalet görs av Dansscen Örebro 
och Kulturkvarteret i dialog med 
Region Örebro läns utvecklare i 
dans.

Finansiering
En ersättning på totalt 15 000 kr/
danskonstnär. Ersättningen ska 
täcka resor till och från residenset, 
traktamenten och lön. Endast 
ersättning via faktura.  

Totalt 3 000 kr/danskonstnär 
tillkommer om behov finns för att 
täcka eventuell boendekostnad.

Period
Vecka 23–24, 6–19 juni.

Vem kan söka?
Alla verksamma danskonstnärer i 
Sverige kan söka, antingen som 

• enskild danskonstnär, eller
• som gemensam konstellation, 

eller från samma kompani, 
max tre personer. 

Du ska ha en avslutad dans-/ 
koreografutbildning eller alterna- 
tiva dansutbildningar/kurser.   

I ansökan ska alla presentera sig 
i ett CV med utbildningar och 
arbetslivserfarenhet. Ni ska även 
formulera vad ni önskar att arbeta 
med under residensperioden. Om 
ni väljs ut till residenset förutsät-
ter det att alla som ingår i den sö-
kande gruppen/kompaniet deltar 
under hela perioden. 

Vi ser gärna att danskonstnärer 
med lokal anknytning söker.

Dansresidens Örebro.

SOMMAREN 
2022

Ansökan
Sista ansökningsdag:  
18 mars 2022. 

Skicka ansökan till: 
kulturnamnden@orebro.se.

Besked lämnas senast  
1 april 2022 via epost. 

Frågor? Kontakta  
josiane.saade@orebro.se

I samarbete med Med stöd av


