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ANSÖKAN TILL REGIONALA DELEGATIONEN 
Bidrag till: Dansinfrastruktur Jönköpings län höst 2012 
 
Denna ansökan gäller kostnaden för Dansinfrastruktur Jönköpings län som ska innehålla daglig 
träning för dansare, veckoträning/fortbildning för danslärare och fortbildning för 
grundskolelärare. Infrastrukturen utgör ett resurseffektivt sätt för de kommunala och frilansande 
dansarbetare att upprätthålla bra arbetsredskap och förhållanden och där de deltagande 
kommunerna, studieförbund och frilansande bidrar ekonomiskt. 
 
Dansinfrastrukturen Jönköpings län ligger även till grund för utvecklingsprojektet Dansröster 
(flexibla dansföreställningar i hela länet) där medel, år 1 (2012-2013) av 3, har ansökts hos 
Kulturrådet med beslut under oktober 2012 (mer information nedan). Finansiering sökt hos 
Kulturrådet: 888 000 SEK.  
 
Utgifter 
Lön inkl.soc.avg.    157 407  
Traktamente       10 500 
Resor (till/från/inom länet)        27 000 
Delsumma     194 907 
Oförutsedda kostnader (ca. 5%)     10 093 
Totalsumma     205 000 
 
Intäkter 
Frilansdansare deltagaravgifter       3 375 
Kommunala danslärare (minst 5 st danslärare x 5 000)     25 000 
Frilansdanslärare               625 
Regionalt stöd Dansinfrastruktur Jönköpings län  176 000 
Summa     205 000 
 
Information om utvecklingsprojektet ”Dansröster”: 
 
Syfte: Att genom spridningen i hela länet av flexibla dansföreställningar skapade av svenska och 
internationella konstnärer och som inte har behov av en scen, öka tillgänglighet till dansupplevelser, 
skapa gedigna arbetstillfällen för frilansande dansare och koreografer, lyfta länets profil genom uttrycket 
dans och utveckla en metod för genomförandet av projektet. (Till de olika publikgrupper som projektet 
vänder sig ska satsningen heta ”Dansröster.) Mål: För att genomföra 
syftet har ett 20-tal mål identifierats, organiserat under: mål inom länet, föreställningsspecifika mål 
och nationella mål. Målen inom länet berör spridningen av dansföreställningarna, samband mellan 
kulturarv och nyskapande, identifiering av lämpliga mötes- och samverkansplatser i länets 13 
kommuner, tillvaratagande av kommunernas behov gällande samverkan med specifika 
samhällsgrupper, utvecklingen av en organisatorisk metod som används för att genomföra projektet 
och möjligheten att fortsätta med projektet efter år 3. Föreställningsspecifika mål berör sätten som 
publiken, koreograferna, dansarna och konstnärerna från andra discipliner kommunicerar med 
varandra och diskuterar/ta ställning till dansverken; till exempel att publikgrupper blir praktiskt 
involverade i dansverken innan och efter föreställningarna och att publikens reaktioner tas tillvara av 
projektets konstnärliga ledare som input när alla de länsturnerande dansverken ska lyftas upp på 
scen i projektårets avslutande scenproduktion. De nationella målen berör möjligheten att 
”dansröstermodellen” (den metod som utvecklas för att genomföra projektet) kan vara av intresse för 
andra kulturella organisationer nationellt, och att den avslutande scenföreställningen kan turnera på 
andra svenska scener från år 3 för att föra ett konstnärligt samtal med andra publikgrupper, berätta om 
Jönköpings läns kulturarv genom nyskapande dansverk och bidra till den svenska dansutvecklingen 
genom samverkan mellan de svenska, internationella och interkulturella konstnärer som är med i 
projektet.” 
 
Anya Ison Wallace, Utvecklare dans, september 2012 


