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2021 är året vi kastas mellan utmaningar – förtvivlan och hopp!
Hur ska vi fullfölja våra uppdrag när vi inte får träffa vår publik? Utmaningar föder kreativitet, flexibilitet och tålamod. Något som alla som arbetat med verksamheten under året har bidraget med.
Vi har vunnit många nya erfarenheter som bidrar till att vi nu är bättre
rustade för all osäkerhet som vi upplever inför året 2022.
Ett stort TACK till er alla som varit del av Rum för Dans 2021, medarbetare,
konstnärer, publik, deltagare och samarbetspartners och gjort verksamheten till verklighet.
Vicky Sverkerson
Scenkonstchef - Kultur i Halland
Bild framsidan: Virpi Pahkinen Black Rainbow. Foto: José Figueroa
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Rum för Dans är Hallands dansinstitution som drivs i ett samarbete mellan
Falkenbergs kommun, Kungsbacka kommun och Region Halland.
En institution som bygger på två scenrum, ett flertal offentliga rum och en
gemensam överbyggnad.

Ett år med pandemi
Liksom de flesta verksamheter inom scenkonsten har även Rum för Dans
brottats med de utmaningar Corona-pandemin orsakat. Under våren
ställdes de flesta publika arrangemang in, men med god planering och en
flexibel hantering och inställning från alla medverkande har vi kunnat genomföra vår residensverksamhet, och till och med utökat den något.
Omställningen till att använda oss av digitala möjligheter för att mötas och
genomföra aktiviteter fick en rejäl skjuts och gav värdefulla erfarenheter.

Residensverksamhet och samproduktion
Danskonsten är beroende av stödformer på olika plan. Ett är residensverksamhet med tillgång till scenutrymme och teknik, vilket ger möjligheter
till produktion av nya dansföreställningar. Ett annat är stödja med produktionsmedel, coachning och nätverkande. En ambition är att hitta möjligheter till residens utanför scenrummet.
Våra huvudscener Kungsbacka Teater och Falkhallen, som båda tillhör
landets bästa för dans, är moderna, flexibla, bra utrustade och med erfaren
personal. Det utgör en stabil grund för residens och samproduktion, och
ger oss också de bästa möjligheter att ta emot alla typer av dansgästspel.
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La Piel Vacía, Siberia. Foto: Jenny Rojas

homo(sapiens) av Karolin Kent. Screenshot från film.

Under januari genomförde vi ett tre veckors residens med danskompaniet
Twisted Feet, som här arbetade med en omarbetning av föreställningen
5 degrees för turné i Dansnät Sverige, och med planerad premiär i Kungsbacka. Premiär och turné är flyttade till 2022 på grund av pandemin.
Två danskonstnärer verksamma i Halland fick extra stöd genom residens.
Koreografen Karolin Kent hade en veckas studioresidens i Falkenberg i
februari för att arbeta mot planerad premiär i Göteborg i mars. Då denna
ställdes in, erbjöd vi att genomföra premiären i Falkhallen istället via live-streaming. Det var vår första erfarenhet i det här formatet, och resultatet blev framgångsrikt med fler digitala besökare än vi hade kunnat ha på
plats i salongen.
Koreografen Nathalie Ruiz, som genom ett arbetsstipendium från Kultur i
Halland, kunde arbeta med en omarbetning av den produktion hon skapade för Teater Halland och Rum för Dans under 2020, och vars turné fick
avbrytas under hösten då restriktionerna skärptes. Genom ett kortresidens
med teknik i juni på Kungsbacka Teater för att filma mot green-screen gavs
produktionen möjlighet till ett framtida liv.
Tillsammans med kulturförvaltningen i Varberg kunde vi erbjuda koreografen Jenny Larsson arbetsmöjlighet under några tillfällen på kulturhuset
Komediantens lilla scen.
Till vårt ordinarie sökbara residensprogram fick vi in 20 ansökningar vilket
är något färre än tidigare år, och två kompanier gavs vardera två veckor
på Kungsbacka Teater i juni. Koreografen Carmen Olsson arbetade med
filmning på scenen tillsammans med fotograf. Felix Skalberg tillsammans
med dramaturg och tre dansare kunde påbörja arbete i studio för en ny
produktion.
Kenneth Kvarnström, en av landets mer namnkunniga koreografer, har
tidigare gjort en samproduktion med Rum för Dans, och vi har även varit delaktiga i ytterligare en produktion av honom. Under 2021 påbörjade
Kvarnström en ny föreställning för Riksteatern, pianotopografier, där Rum
för Dans är samproducent till Riksteatern.
Produktionen startade med en residensvecka i Falkenberg i november med
koreograf och fyra dansare, där två workshops ingick, en för tecknande
bildkonstnärer, och en för
danselever på estetprogrammet vid Sturegymnasiet i Halmstad.
Premiär sker i Falkenberg i januari 2022 och visas även i Kungsbacka.
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Gästspel
De offentliga föreställningarna är vanligtvis grunden i vår verksamhet.
Kring dessa bygger vi normalt också kringaktiviteter som workshops och
publik-samtal. Av de 14 planerade gästspelen ställdes nio in på grund av
pandemin. En föreställning kunde visas via live-streaming. Även samtliga
planerade workshops har fått ställas in.
2/2 Silvia Gribaudi Graces

Inställd p g a Covid-19,

27/2 Akram Khan Chotto Xenos

Inställd p g a Covid-19

10/3 Halländsk dansplattform: Karolin Kent homo(sapiens) Live-streamad

Inställd p g a Covid-19!

20/3 zerovisibilty corps. When Monday came

Inställd p g a Covid-19

31/3 Afia Yebo Yes Inställd

Inställd p g a Covid-19

17/4 Twisted Feet 5 degrees Premiär!

Inställd p g a Covid-19

24/4 Skånes Dansteater Inställd p g a Covid -19

Inställd p g a Covid-19

27/4 Alan Lucien Öyen Story, story die

Inställd p g a Covid-19

25/9 Cie Massala Oüm
2/10 Virpi Pahkinen Black Rainbow
25/10 Riksteatern Dark water
11/11 Memory Wax Shapes
27/11 Cristina Caprioli Ett hårlöst solo och Omkretz22
1/12 Cullberg/ Jefta van Dinther
När restriktionerna under hösten lyftes bort upplevde vi en stark längtan
hos publiken att igen få uppleva scenkonst, men också en försiktighet att
boka biljetter alltför långt i förväg. Det satte en press på marknadsföring
och publikarbete, men gav gott resultat och vi kunde erbjuda publiken ett
tryggt besök.
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Inställd p g a Covid-19, flyttad
till höst 2022

Dark Water, Riksteatern. Foto José Figueroa
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Övriga arrangemang

Love Walks, Mold

Rum för Dans tillsammans med flera andra konstformer inom Kultur i
Halland samarbetar med Hallands konstmuseum kring programserien
Klubb Rörelse. Under våren har inga arrangemang ägt rum, men under
hösten har Rum för Dans arrangerat scenkonstkollektivet Mold med den
koreograferade vandringen “Love walks” i Halmstad under två kvällar.
Rum för Dans och Konst i Halland har också påbörjat ett samarbete under
2021. Vi söker möjligheter att få rörelse och dans in i konsthall-, museioch konstsammanhang.
Under 2021 har tretton museer och konsthallar i Halland utforskat temat
Mode: yta med djup på olika vis i sina utställningar och med föreläsningar på temat. Till detta bidrog Rum för Dans med ett föredrag på RIAN
designmuseum med mode- och kostymdesigner Linnéa Bågander. Hon
har arbetat med flera koreografer, bland annat i Karolin Kents aktuella
homo(sapiens) Föreläsningen gjordes även i en digital version som fanns
tillgänglig på vår web under två veckor.

Linnéa Bågander

Konst I Halland och Rum för Dans samarbetade också med den tecknings-workshop i november där professionella bildkonstnärer gavs möjlighet att teckna under repetitionerna av pianotopografier i Falkhallen under
Kenneth Kvarnströms residens.

Digital produktion
Förutom den live-streamade föreställningen av homo(sapiens), se ovan,
har vi kunnat genomföra några nya arrangemang med digitala verktyg.
I januari arrangerade vi ett seminarium via Teams för eleverna vid danslinjen på Löftadalens Folkhögskola. Tillsammans med verksamhetsledaren
för Danscentrum Väst, Cecilia Olsson Malmström, och en frilansande
professionell dansare, Gustaf Jönsson, gav vi under några timmar eleverna
en bild av vilka fortsatta utbildningsmöjligheter som finns, hur strukturen
för den professionella dansen i Sverige ser ut och vad Halland kan erbjuda i
form av stöd och arbetsmöjligheter.
Rum för Dans har genomfört ett samarbete med Danscentrum Väst kring
digitala dansklasser. Fyra dansklasser i olika tekniker spelades in och
delades med professionella danskonstnärer i Halland, Danscentrum Västs
medlemmar, deltagare på danslinjen på Löftadalens folkhögskola samt
elever på Aranäsgymnasiet som går estetisk linje - dans. De var tillgängliga
under en månads tid och fick närmare 250 besök. Nathalie Ruiz och
Karolin Kent, bosatta och verksamma i Halland, var två av de fyra professionella danskonstnärerna som engagerades för att leda klasserna. De andra
två är bosatta i Västra Götaland.
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Karolin Kent

Dansnät Sverige, det nationella arrangörsnätverk som Rum för Dans är en
del av, stöttar regelbundet koreografer i samproduktion. En av dessa produktioner under året var dans i VR- format (virtual reality) av koreografen
Robin Jonsson, Alone together. Föreställningen visades i VR-glasögon
och för en liten publik åt gången, men flera gånger per dag. Vi deltog på
Kungsbacka Teater, i Falkhallen och på Hallands Konstmuseum i Halmstad
under tre dagar i oktober. Deltagarna bjöds in i det virtuella scenrummet
tillsammans med deltagare från flera orter i Sverige, från Malmö till Skellefteå, på samma gång där de mötte både varandra och dansare.

Danssamverkan Sydsverige
Region Halland ingår i ett interregionalt samarbete med regionerna Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne. I organisationen finns
5 politiska utskott där kultur är det ena. Dansområdet är ett prioriterat
utvecklingsområde för alla parter, och under Danssamverkan Sydsverige
arbetas fortlöpande med utvecklingsområden.
Idén om en gemensam plattform i Sydsverige för konstnärligt verksamma
inom dansfältet har växt fram inom ramen för Danssamverkan Sydsverige.
Visionen är att de professionella utövarnas arbetssituation ska förbättras
och infrastrukturen för dans ska stärkas.
Dansutvecklare i Danssamverkan Sydsverige har under våren haft regelbundna möten inför den första nätverksträffen med professionella
danskonstnärer i Sydsverige. I samband med dansfestivalen Brådjupa i
Karlshamn ägde den första träffen rum. Danskonstnärer från de olika
regionerna fick ta del av dansklasser, workshops, föreställningar och dialog
kring infrastrukturen för danskonstnärer boende utanför storstadsregionerna. Nästa träff planeras till våren 22 i Värnamo.
Under 2020 producerades Djurens karneval, en dansföreställning för barn
från 9 år och som fick sin premiär i Falkenberg och vi kunde genomföra
skolturnén precis innan Sverige stängde ner. Under 2021 har de resterande
fem regionerna i samarbetet och 3700 barn fått ta del av föreställningen.
Den planeras nu att få en nypremiär under våren 2023, med turné hösten
2023 i Halland.

Dansare från Djurens karneval. Foto: Lars Kroon
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2020-02-24 11:39:05

Samverkan med kulturskolan
Tillsammans med kulturskolan i Varberg arrangerade vi en heldag för
utbildning av danslärare i hur de ska arbeta med elever med funktionsnedsättningar och hur eleverna ska uppmuntras att välja dans.
Under dagen genomfördes en praktisk workshop med deltagare från dansutbildningen Språng i Göteborg som gav exempel på hur en lektion kan
se ut. På eftermiddagen visades föreställningen HannahFelicia med Danskompaniet SPINN från Gbg, en duett med två dansare varav en är rullstolsburen. Föreställningen har skapats i residens hos Rum för Dans under
2020 och hade sin premiär i Kungsbacka.

HannahFelicia, SPINN

Efter föreställningen var det öppna samtal och diskussioner kring hur det
är att arbeta som danskonstnär med en funktionsnedsättning, och hur man
med utbildning kan riva barriärer, förändra synsätt och arbeta på ett inkluderande vis. Danslärare från samtliga kommuner i Halland deltog.

Främjande
Skapa Dans

En nationell koreografitävling för unga mellan 14-22 år. I Halland äger
den regionala tävlingen rum i oktober och vinnarna får sedan representera
Halland på riksfinalen. Tävlingen vill främja möjligheter för ungdomar i
Halland att själva skapa koreografi, att få visa sitt verk på en dansscen, att
knyta kontakter med andra ungdomar med samma intresse och få feedback från en professionell jury.

Kevin Vo och Tobias Löfberg.
Foto: Malin Arnesson

Inför tävlingen arrangeras två inspirationsdagar för att sprida information
och ge redskap för dansskapande. Under hösten gavs en inspirationsdag i
Halmstad på 035-huset och en i Kungsbacka på Kungsbacka Teater, vilken
genomfördes tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan.
Vinnarna i Halland i år, en duo från Falkenberg, vann hela Riksfinalen
föregående år. Förutom att delta i tävlingen i Stockholm, erbjöds de därför
dessutom några extra dagar där dansföreställningar och studiebesök på
dansutbildningar ingick.

KOKO kommunkoreograf

Ett nationellt projekt med utvecklingsmedel från Kulturrådet, som under
flera år framgångsrikt drivits i olika kommuner i Stockholm, Skåne och
Västra Götaland. Halland inbjöds att delta och Varbergs kommun nappade. Under 2021 har en projektgrupp från kommunen, med representanter
från flera förvaltningar och kommunala bolag, fått stöttning av utvecklare från Region Halland i rekryteringen av en koreograf, som under 2022
kommer verka i Varberg under hela året. Valet föll på Gustaf Jönsson,
uppväxt i Halland.
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Gustaf Jönsson,
foto: M Nygren

Framtid
Rum för Dans visade sin första föreställning i februari 2012, och under
2022 fyller alltså institutionen 10 år. I skrivande stund har pandemin inte
släppt sitt grepp om världen, men vi satsar ändå på nya och utvecklade
möjligheter att både stötta danskonsten och ge publiken nya upplevelser.
Vi har ett spännande gästspelsprogram, utökade residens, fler spelplatser,
många publika arrangemang och ny web-sida att se fram emot!
Välkomna att följa med oss under nästa 10 år!

Statistik

Under 2021 har vi genomfört totalt 37 aktiviteter, varav 6 föreställningar på
scenen, och 9 digitalt.
Totalt 2161 besök, varav 1005 på föreställningarna (live & digitalt), ett resultat som trots nedstängning och många inställda aktiviteter ändå visar att
det gått att upprätthålla ett intresse bland både utövare och publik.
Covid -19 påverkade naturligtvis också många människors vilja att alls
besöka offentliga arrangemang. Många övriga publika händelser ställdes
också in såsom workshops och publiksamtal.
Totalt
Föreställningar				15			1 005
Workshops, kringaktiviteter 		22			1 156
					
Totalt 					37			2 161
Inställda aktiviteter p g a Covid 19

Resultat
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Bidrag 							

5 509 676

Verksamhetsintäkter
				
						
Personalkostnader						

2 992 609

				

1 438 572

Verksamhetskostnader

Kommunal insats
595 000
					
Resultat							

0		

1 078 495
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Oüm, Cie Massala. Foto: Elian Bachini

rumfordans.se			
/rumfordans
@rumfordans
rumfordans@regionhalland.se

