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Danscentrum Norr – bidrag till att utveckla/undersöka behovet
av dansare/koreografer/pedagoger i Luleå kommun
Ärendebeskrivning
Danscentrum Norr är en regional organisation som arbetar för den fria
danskonsten i norra Sverige. Vi fungerar även som en arbetsgivarorganisation
för den fria danskonsten och har slutit kollektivavtal med teaterförbundet.
Danscentrum Norr ingår i en rikstäckande organisation med ca 350 medlemmar och är en intresseorganisation för den fria professionella dansen.
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.
Utdrag ur 2009 års verksamhet
Den kontinuerliga träningen har bestått av minst två dansklasser/vecka i
Umeå. Under sommaren arrangerades även en veckas kreativ dansworkshop i
Wilhelmina. I samarbete med Midgårdskolans estetiska program i Umeå har
DC norr även skapat och förmedlat förutsättningar för medlemmar att kunna
förlägga verksamhet i regionen. Under året påbörjades även ett samarbete
med Kulturverket i Umeå kommun. Genom en sponsorskontakt med Balettakademien i Umeå har vi idag tillgång till en kanslilokal och en dansstudio.
DC Norr stöttade danskollektivet Nomo Daco med deras turnerande i Västerbotten. Vårt medlemsantal har under året ökat genom studioföreställning på
Balettakademien och genom Dans i skolan-biennalen i Piteå.
Mål för DC Norr
Stödja och förena yrkesutövare i deras skapande. Finna former för förmedling
av tjänster och uppdrag. Utveckla kontinuerlig träning för våra medlemmar.
Utöka vår administratörstjänst från 20% till 75%. Synliggöra vår verksamhet
genom bättre marknadsföring.
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Handlingspslan 2010
Workshop i Skellefteå
Våra medlemmar skall kunna använda kansliets utrustning
Erbjuda lokaler till ett subventionerat pris
Subventionerade resor i samband med utbudsdagar i regionen
Uthyrning av teknik till rabatterade priser/teknikpool
Utöka vår administrativa tjänst
En planerad vecka i Skellefteå dit vi bjuder in pressfolk
Budget 2007
Kostnader
Administratör 75%
Styrelsearvoden
Resor/styrelsen
Studiohyra
Resesubventionering/medl
Kontinuerlig träning
Inventarier
Telefon/Internet
Konferenser
Projekt
Marknadsföring
Redovisning
SUMMA

300 000 kr
30 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
75 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
100 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
615 000 kr

Intäkter
Umeå kommun
Luleå kommun
VLL
NLL
KUR
KUR/daglig träning
Medlemsavgifter
AMV
SUMMA

100 000 kr
50 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
200 000 kr
100 000 kr
15 000 kr
615 000 kr
615 000 kr
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Kulturförvaltningens förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att
-

avslå DC Nords ansökan om 50 000 kr i utvecklingsbidrag pga för liten
verksamhet i Luleå kommun.

Arbetsutskottets förslag till kulturnämnden
-

enligt kulturförvaltningens förslag.

__________
Kulturnämndens beslut
-

avslå DC Nords ansökan om 50 000 kr i utvecklingsbidrag pga för liten
verksamhet i Luleå kommun.

_________
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