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Danscentrum Norr ansöker om ett bidrag på 65 000 kr för
delfinansiering av administrativ tjänst/administrativa
kostnader, lokalkostnader dansträning under 2008
I Norr- och Västerbotten står det lokalt producerade danslivet på tröskeln till
genomslag men måste omgående hitta en struktur för det fria professionella
danslivet. Den lokalt producerade dansen går på högvarv. Här syns många
danskonstnärer med rötter i Luleå.
Danscentrum Norr ingår i en rikstäckande organisation med ca 350
medlemmar och är en intresseorganisation för den fria professionella dansen.
Danscentrum i Sverige som har kanslier i Stockholm, Göteborg och Malmö
sprider information och förbättrar förutsättningarna för den
utominstitutionella danskonsten. Organisationen arbetar för ett kreativt
dansklimat där utövarna kan livnära sig på sin dans. Man vill också förbättra
strukturer och arbetsvillkor och bygga upp mötesplatser.
Danssverige är uppbyggt genom etablerade institutioner/organisationer och
genom ett omfattande kontaktnät. Det är genom detta kontaktnät som
utvecklingen sker. I Norrbotten gynnas de stora institutionerna som
Norrbottensteatern och Kulturens hus som främst fokuserar på gästspel och
inte lika mycket på de danskonstnärer som finns i länet.
Danscentrum Norr står inför en utvidgad verksamhet och behovet av ett
kansli samt en administratör är skriande. För dansare är den dagliga
träningen grundläggande för att bibehålla och utveckla arbetsfärdigheten.
Idag finns ingen sådan möjlighet i vår region.
Danscentrum Norr har idag inga egna lokaler. Då våra medlemmar är
utspridda över hela regionen behövs lokaler på flera platser. Lokaler skulle
kunna hyras av befintliga institutioner/dansutbildningar. För Luleås del gäller
idag att man kan hyra in sig på Shiva Yoga Studio.
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Danscentrum Norr vill samarbeta med kommun och landsting för att stödja
den dagliga dansträningen. Från Kulturrådet söker Danscentrum Norr medel
för att upprätta en fond till stöd för den dagliga träningen. Man vill sätta
Luleå på den professionella danskartan.
Danscentrum Norr vill:
Skapa en bred plattform för utominstitutionell danskonst i regionen
Anställa en administratör
Upprätta en fond för daglig träning där man kan subventionera arvoden,
lokalhyror och resor
Subventionera arbetet utanför de större orterna
Inom en snar framtid kunna erbjuda våra medlemmar en egen lokal
Budget 2007
Kostnader
Logi
Resor styrelsen
Styrelsearvoden
Projektarvoden
Studiohyra
Administratör 50%
Lokalhyra/kontor
Administration
Inventarier
Telefon/porto
Konferenser
Projekt
Marknadsföring
Medlemsinformation
Övrigt
Arbetsförmedlande bidrag
SUMMA

10 000kr
15 000 kr
13 000 kr
33 000 kr
21 000 kr
182 000 kr
25 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
8 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
3 000 kr
264 000 kr
624 000 kr

Intäkter
Luleå kommun

65 000 kr
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Arbetsförmedlande bidrag
Förmedlare
182 000 kr
Lokalkostnader 20 000 kr
Konferenser
7 000 kr
Adm
10 000 kr
Logi & resor
11 000 kr
Inventarier
8 000 kr
Marknadsföring 3 000 kr
Telefon/porto 5 000 kr
Medlemsinfo
3 000 kr
Förmedlande
aktiviteter
15 000 kr
SUMMA
264 000 kr
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Umeå kommun
VLL
NLL
KUR daglig träning
Medlemsavgifter
AMV
SUMMA

65 000 kr
65 000 kr
65 000 kr
92 000 kr
8 000 kr
264 000 kr
624 000 kr

2007 begjorde Danscentrum Norr 40 000 kr av kulturnämnden.
Kulturnämndens beslut blev 20 000 kr.
Kultursekreterarens förslag till beslut: Kulturnämnden tillstyrker
20 000 kr för dansträning inom Luleå kommun och för att det byggs upp en
plattform för dansen. Detta under förutsättning att vi inleder en gemensam
diskussion om en långsiktig plan för Danscentrum Norr:s framtida utveckling.
Arbetsutskottets förslag till kulturnämnden
-

enligt kultursekreterarens förslag.

__________
Kulturnämndens beslut
- Kulturnämnden tillstyrker 20 000 kr för dansträning inom Luleå kommun
och för att det byggs upp en plattform för dansen. Detta under förutsättning
att vi inleder en gemensam diskussion om en långsiktig plan för
Danscentrum Norr:s framtida utveckling.
__________
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