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SOMMARRESIDENS 

2017 tilldelades 
Danscentrum Väst projektstöd 
från Göteborgs Stad för att 
genomföra sommarresidens i 
syfte att stärka medlemmarnas 
möjligheter till konstnärligt 
utvecklingsarbete. Samtidigt 
stöttade Kultur i Väst med två 
regionala residens i Bjällansås 
och Gerlesborg. Sedan 2020 
ingår sommarresidensen i 
ordinarie verksamhet och kan 
fortsatt genomföras tack vare 
andra aktörer som upplåter 
lokaler specifikt för detta. 
Residenset innebär 1-3 veckors 
fri tillgång till studio/scen. 
Förutom i vår egen studio äger 
residensen rum på Mölnlycke 
Kulturhus, Frölunda Kulturhus, 
Oceanen (World Dance 
Company), Stora Teatern, hos 
Göteborgs-Operans Dans-
kompani och hos  Dans-
kompaniet Spinn.  

FEBRUARIDANS 

2020 ansökte vi om 
medel för att kunna 

utveckla sommarresidensen i 
syfte att också möjliggöra 
publika möten. Med stöd från 
Göteborgs Stad och i sam-
arbete med 3:e våningen var 
avsikten att genomföra två 
kvällar med 8 olika produktion-
er, men på grund av pandemin 
fick vi ändra planerna. Istället 
filmades varje enskild akt av 
Donovan von Martens som var 
anlitad för att dokumentera de 
två kvällarna.  

Den 7-8 februari 2022 
kommer en ny upplaga av 
Februaridans att äga rum på 
3:e våningen. Välkommen!

    PROJEKT



HUSMEDLEM 

För att ytterligare stödja 
våra medlemmars 

konstnärliga arbete kommer vi 
från och med år 2022 erbjuda 
att vara husmedlem under 4 
månader på våren respektive 
hösten.  

Att vara husmedlem innebär 
30 fria studiotimmar på 
Ärlegården, 8 fria klasser samt 
tillgång till vår arbetsplats på 
Kulturklustret, Danskompaniet 
Spinn.  

V IDGA VYERNA 

Är sedan 2020 en del 
av det regionala 

projektet Danslyftet. Projektet 
pågår till årskiftet 2022/23. 
Med danskonsten som 
utgångspunkt möts dansare, 
koreografer och konstnärer 
från en rad olika fält som film, 
bildkonst och musik i 
spännande samtal: dans möts i 
ord, bild, musik och rörelse. Till 
flera av samtalen är det också 
möjligt att genomföra 
workshops. Vi samarbetar med 
Riksteatern Väst som också är 
del av Danslyftet. Övriga 
aktörer inom Danslyftet är 
Vänersborgs kommun, 
Uddevalla kommun, 
Regionteater Väst (Borås). 

Februaridans, bild från trailer av Donovan Von Martens  och till höger En kväll 
på Storan, Faramarz Gosheh och Gorki Glaser-Müller 

Husmedlem våren 2022 är KYRIE ODA 



Work in Process 

En kväll på Storan 
W ork in Process 

2017 tilldelades 
Danscentrum Väst projektstöd 
från Göteborgs Stad för 
genomförandet av work in 
process. Syftet var att stärka 
medlemmarnas möjligheter till 
fördjupat konstnärligt 
utvecklingsarbete. Projektet var 
uppbyggt kring två specifika 
processer:  1) den tids-
begränsade, målinriktade 
processen med scenisk 
produktion i centrum och 2) 
den pågående process ett 
konstnärskap alltid befinner sig 
i.  Projektet byggde på en serie 
teman som genomfördes i 
workshopsformat. Några 
teman var dramaturgi, 
koreografi/rörelse, scenografi 
(ljus, ljud, rekvisita, kostym). 
Workshopsledare var: Kenzo 
Kusuda, Asher Lev, Rachel Tess, 
Thomas Schaupp, Leif Persson, 
Rasmus Persson, Viktor 
Wendin. 

En kväll på Storan 

Ingick som en del i Vidga 
vyerna och skulle 

egentligen genomföras live 
med publik i november 2020. I 
hopp om att restriktionerna 
skulle lätta sköts kvällen upp 
flera gånger. Istället för att 
genomföra live spelades 
utdrag ur tre samtal in samt 
sammanställdes en trailer i 
samverkan med Stora Teaterns 
tekniker. Utdragen som 
spelades in var Koreografi, 
kampsport och akademisk 
ridkonst, Dansen genom 
linsens narrativ samt From Tap 
to Rap and All That Jazz.  

   Några tidigare, nu avslutade projekt 


