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Ingmar Bergman through 
the choreographer’s eye 
med Alexander Ekman,
foto: Jörgen Bodesand.Kära publik!

Varmt välkomna till Dans i Nord, Sveriges nordligaste 
institution för professionell danskonst.

Dans i Nords ambition är att beröra och berika publiken genom att 
skapa möjligheter till ett mångfasetterat dansliv i Norrbotten.

Att nå ut med danskonsten till både den äldre och yngre publiken är 
ett stort ansvar, men också en stor möjlighet. Danskonsten och scenen blir 

ett forum varifrån vi kan öka medvetenheten om olika frågor.
Vi vill att dansen ska inspirera, engagera, väcka tankar, känslor och 

reflektion. Med stort publikfokus arbetar vi för att publiken ska 
växa och att fler ska upptäcka dansen som konstart.

Oavsett var du bor i Norrbotten, om du har sett 
mycket dans eller är förstagångsbesökare, ser vi fram emot 

att få välkomna just dig till Dans i Nord!

Hoppas vi ses och varmt välkommen till DIN Dans i Nord! 
Marie Larsson Sturdy

Verksamhetschef och Konstnärlig ledare 

Bilder på framsidan från vänster till höger: Heaven, Stockholm 59° North, foto: Carl Thorborg • Beyond words, foto: Dans i Nord • Epilogue, Dansfesten, foto: Chris Herzfeld • Jessica and Me, 
foto: Caudia Kempf • Dans L’Engrenage, foto: Compagnie Dyptik • Pulso, foto: Danish Saroee.

Memory med Mats Ek och 
Ana Laguna, foto: Lesley 
Leslie-Spinks.

Foto: Mikael P-town



Dans i Nords grundpelare

Beyond words
Dans i Nords regionala turnéslinga till Norbottens 
samtliga kommuner där ”danspaketen” skräddarsys 
utifrån kommunens specifika önskemål. Ett smakprov på 
innehåll: Dansföreställning (offentlig/skolföreställning), 
pop-uppdans, levande inbjudningskort, workshops och 
publiksamtal.

Dansabonnemang Piteå och Luleå
Dansfesten  •  Beyond words  •  Dansgästspel

Unga Dans i Nord  •  Dans och dansfilm
Dans i Nords residens för danskonstnärer

Dins UngdansKompani

Dansabonnemang 
i Piteå och Luleå
Genom dansabonnemangen får publiken uppleva 
dansföreställningar med publiksamtal samt möjlighet att 
träffa dansare och koreografer.

D.I.N DANS I PITEÅ
Ett samarbete mellan Dans i Nord och Piteå Riksteater- 
förening.

Dansserien Luleå 
Ett samarbete mellan Dans i Nord, Kulturens hus och Luleå 
Riksteaterförening.

DANSSERIEN
2018-2019

S
KULTURENS HUS PRESENTERAR I SAMARBETE DANS I NORD & LULEÅ RIKSTEATERFÖRENING

SEX DANSUPPLEVELSER
FRÅN STREETDANCE TILL FLAMENCO

NY SÄSONG 

STA
RT 2

4 SEPT!

Dans i Nord i samarbete 
MED Piteå Riksteaterförening 

presenterar

D.I.N DANS I PITEÅ
Låt dig fyllas av dans med relevans, ryggrad och puls. 

Välkommen till D.I.N DANS I PITEÅ!

Sex 
fantastiska

dansupplevelser
2018-2019

Foto: Tina Axelsson

”I don’t need Google translate, 
I understood everything!” 

Citat från en nyanländ man efter 
föreställning i Kalix.

”Trodde jag inte skulle förstå 
någonting, men kunde se så mycket 

i dansen som berörde mig!”
Citat från norrbottnisk man 

som i Luleå såg dans 
för första gången.

Några reaktioner 
från publiken

En dansant 
upplevelse

bortom ord i en 
gemenskap som 

alla kan vara 
en del av.

Dans L’Engrenage, 
foto: Compagnie Dyptik.

Potatis, 
foto: Lesley Leslie-Spinks.

Beyond words, Haparanda, 
Kiruna, foto: Dans i Nord.

Publiksamtal,
foto: Kulturens hus.

Jessica and Me, foto: Claudia Kempf.

Beyond words,
foto: Håkan Larsson.Unga Dans i Nord

Unga dans i Nord erbjuder danskonst till barn och unga 
i Norrbottens samtliga kommuner genom turnéer med ett 
varierat utbud av dansproduktioner. I Piteå presenterar 
Unga Dans i Nord offentliga föreställningar för den 
yngre publiken på ”Barnlördag” i samarbete med Studio 
Acusticum.

Marmelad, 
foto: Zebra dans.

Dans i Nords residens 
för danskonstnärer
Sedan 2013 har Dans i Nord etablerat återkommande 
residens för danskonstnärer med möjlighet att skapa och 
framföra dansverk. Residensen genomförs vid Dans i Nords 
verksamhetsbas i Piteå som finns i Studio Acusticum, 
ett av norra Europas modernaste konsert- och danshus. 
På området finns tre danssalar i världsklass och en 
black box, samt närhet till Norrbottensmusikens, Musik-
högskolans, Luleå Tekniska Universitets och de kreativa 
näringarnas verksamheter på Piteå Science Park.

Genom utvecklingsprojektet Dansresidens – En region 
i rörelse, arbetar Dans i Nord för att utveckla fler residens-
plattformar tillsammans med Norrbottens kommuner.

Dans och dansfilm
Dans i Nord har skapat en rad dansfilmer tillsammans 
med lokala, regionala, nationella och internationella sam-
arbetsparter och medverkande, bl a Piteå Kommun och 
projektet Action Please och Filmpool Nord.

Dance on Extended,
foto: Fabian Kries.

Foto: 
Dans i Nord

The Reed Warbler,
foto Dans i Nord.

juliet, juliet 
& juliet,  
foto: French 
Quarter 
Film.



DINs UngdansKOMPANI
Formas varje år av de unga yrkesstudenter som gör 
sin Yrkespraktik/APL (Arbetsplatsförlagda lärande) 
hos någon av Dans i Nords residenskoreografer.

Sedan 2013 har Dans i Nord tagit emot avgångs- 
studenter från till exempel Kungliga Svenska Balett- 
skolans Yrkesdansarutbildning som gjort sitt Arbets-
platsförlagda Lärande (APL) hos Dans i Nords 
residenskoreografer.

Om oss
Hösten 1992 tog Norrbottens läns landsting i sam- 

arbete med Statens Kulturråd initiativet till att starta 
Sveriges första försöksverksamhet med regional 

danskonsulent. Det gjorde att norrbottningarna fick 
större möjlighet att möta dans som konstform i 

skolor, fritidsverksamheter och på scenen.

För att skapa en bas för både befintlig dansverksam-
het och dansens utvecklingsmöjligheter gick Norr- 
bottens läns landsting och Piteå kommun ihop och 

år 2000 bildades det regionala resurs- och 
utvecklingscentrumet Dans i Nord. Tolv år senare 

(2012) samlade Region Norrbotten konsulent- 
funktionerna under sin verksamhet och bildade 
nya Dans i Nord som blev Sveriges nordligaste 

institution för professionell danskonst.

Den regionala dansverksamheten har sedan starten 
2000 haft sin bas i Studio Acusticum i Piteå som är ett 

av norra  Europas modernaste konsert- och danshus. På 
området finns tre danssalar i världsklass och en black 
box, samt närhet till Norrbottensmusikens, Musikhög-

skolans, Luleå Tekniska Universitets och de kreativa 
näringarnas verksamheter på Piteå Science Park.

Dans i Nord är verksam under Piteå kommun och 
Region Norrbotten med stöd från Kulturrådet och 

turnérar till Norrbottens samtliga kommuner.

4 feet under, 
foto: Fabian Kriese.

Chotto Desh, foto: Richard Haughton, dancer: 
        Dennis Alamanos • Happy days are here again!,  
                   foto: Jeanette Köhn/Swedish shuffle • 
                             Min mamma, foto: Mats Bäcker •
                                  Genom Koreografens öga,
                                     applådtack, foto: Marie Bergman.

DANS
FESTEN

www.dansinord.se

Epilogue, foto: Chris Herzfeld.  
Jessica and Me, foto: Claudia Kempf.

Marie Larsson Sturdy
Verksamhetschef och Konstnärlig ledare / 

Chief Executive and Artistic Director
Tel: 0911-697744  •  Mobil: 070-640 03 46

marie.larssonsturdy@dansinord.se

Olof Westring
Utvecklingsstrateg / Development strategist

tf Ekonom / Economist
Tel: 0911-69 69 91  •  Mobil: 070-640 74 33

olof.westring@dansinord.se

Dans i Nord, Kunskapsallén 14, Hus 4, 2tr, 941 28 Piteå
info@dansinord.se  •  www.dansinord.se

Dans i nord is a vibrant danceinstitution placed in the very north of Sweden 
in the region of Norrbotten. Our vision is to touch and enrich the audience by 

presenting a versatile and exciting dance repertoire. We create our own productions 
as well as cooperate with choreographers and dancecompanies for guest- 

productions. Dans i Nord was founded in the year  2000 and has since then been 
presenting professional dance productions within the region of Norrbotten. Dans i Nord 

exports our Dance- and filmproductions to the National and international stage.

Dans i Nord is an institution under Piteå municipality and the county council 
of Norrbotten with support from the Swedish arts council. Our workbase is  

located in Studio Acusticum in Piteå, one of Swedens state of the art concert- and 
dancehouses with access to a big stage, a black box and three worldclass dance studios.

Dans i Nord have eight cornerstones that we present in this folder: 
Dancensubscriptions in the cities of Luleå and Piteå, Young Dans i Nord, 

Beyond words-regional tour, Dans i nords artists in residence, 
Dance and dancefilm, DANSFESTEN – Dans i Nords international 

dancefestival. Guestperformances, DINs youth dance company.

Welcome to Dans i Nord!

 Welcome to 
Dans i Nord 

– a danceinstitution in the very north of Sweden!

Dansgästspel
Dans i Nord är huvudpart i Dansnät Sverige som skapar
och genomför nationella och internationella dansgästspel
med stöd av Kulturrådet.

DansFESTEN
Dans i Nords egen internationella dansfestival med 
olika teman genomförs årligen sedan 2013. Dansfestens 
innehåll har även filmats av SVT och visats på ”Avant 
Premiere” i Berlin.



KULTURRÅDET

 
”Dans i Nords rivstart på Dansfesten 

slår allt i dansväg i Norrbotten som jag 
vet om. Något liknande har inte hänt 

på decennier – om ens någonsin”
(om Dansfesten 2014)

piteå tidningen, Karina Sundkvist 9/9-14 
 

”Trollbindande dansföreställning”
(om Chotto Desh)

Norrbottens kuriren, Eva Åström 16/2-17

 
”En dynamisk hyllning 

som dröjer sig kvar”
(om Bergman genom koreografens öga)

piteå tidningen, Anders Sandlund 5/1-18

 
”Fartfylld dans med känsla”

Piteå Tidningen, Anders sandlund 12/3-18

 
”Världsdansare tar plats på scen i Piteå”

Norrbottenskuriren Eva Åström

”Publikvänlig samtida dans” 
piteå tidningen, Karina Sundkvist 25/10-14

 
”Högklassig dansfest”

NSD, SUSANNE HOLMBERG 24/9-18

 
”En helgjuten glädjebomb”

(om Happy days are here again)
piteå tidningen, Anders Sandlund 30/4-18

 
”Berörande livshyllning”

(om Mats Eks Yxa)
Norrbottenskuriren, Eva åström 1/6-15  
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