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UTLYSNING !

ARJEPLOG DANSRESIDENS
Dansinitiativet, Danskonsulenten Norrbotten och Arjeplogs 
kommun bjuder in professionella danskonstnärer och koreografer 
till ett researchresidens i Medborgarhuset i Arjeplog. Residenset är 
en del i Dansinitiativets regionala utvecklingsprojektet Initiativ för 
dans och cirkus som syftar till att öka dansen och cirkusens närvaro 
i länet och stärka relationen mellan konstnärer, medborgare och 
arrangörer. 

Vistelsen är 10 dagar och genomförs mellan den 8-18/7 2022. Som 
residenstagare erbjuds du/ni tillgång till arbetslokal i Medborgarhuset, 
Arjeplog samt boende i nära anslutning till arbetslokalen. Utöver detta ges 
även ett ekonomiskt stöd på 30.000kr för att täcka egna omkostnader. 

Ansökan skickas till rebecka.strand@norrbotten.se och erika@dansinitiativet.se
senast 10 januari. Märk mejlet med “Residens Arjeplog”. Besked ges senast 1 februari.
I referensgruppen för urvalet ingår personal från Dansinitiativet, Rebecka Strand, 
danskonsulent Norrbotten samt Christina Sundqvist, Enhetschef Kultur och fritid, Arje-
plogs kommun. Arjeplog är en samisk förvaltningskommun, vi ser gärna utforskande 
inom den samiska kulturen.

Sökanden ska vara professionellt 
verksamma inom dans och kan 
be�nna sig i början eller mitten av 
sin konstnärliga process. Under 
vistelsen ingår att residenstagaren 
håller en workshop med fokus på 
barn och unga samt ha en öppen 
visning av processen. Samtliga 
medverkanden behöver närvara 
hela arbetsprocessen. 

Arbetslokal i Medborgarhuset, Arjeplog. 
Spegelsal, 8,5x14m med trägolv, spegelvä-
gg och ljudanläggning. Kök och duschmöj-
ligheter �nns i anslutning till spegelsalen. 

Boende i nära anslutning
till Medborgarhuset.

I residenset ingår det att hålla en workshop 
för barn och unga samt en processvisning i 
samband med vistelsen i Arjeplog. Även 
andra utbyten med lokalsamhället kan ske, 
upplägg görs samråd med utvalt residens.

Max 4 st personer kan ingå i residenset. 
Samtliga ska delta hela arbetsperioden.

Ett stöd om 30.000 kr ges för att täcka 
resekostnader, gage och traktamente. 
Betalas mot faktura. 

SÖKES: PRAKTIKS INFO

RESIDENS 

ANSÖK SENAST

10 JANUARI 2022

ANSÖK

Ansökan ska innehålla:
CV och kort beskrivning av ditt/ert 
konstnärliga arbete. 
Max ett A4/person.

Kort beskrivning av projektet/idén. 
Max ett A4.

Kort motivationsbrev till varför du 
vill arbeta i Arjeplog/Norrbotten. 
Max ett A4. 

Övrig �nansiering och samarbeten 
är meriterande 

Ett samarrangemang mellan: 
Dansinitiativet, Danskonsulenten Region 
Norrbotten och Arjeplogs kommun. 


