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Dans i Sydost 

Nulägesbeskrivning av den kulturella infrastrukturen inom dansområdet 
Den dansverksamhet kommunerna själva har består främst av bidragsgivning till föreningar. Det finns 
dock inga dansföreningar i länet som fokuserar på dans som scenkonst. Få av kommunerna köper 
själva in dansföreställningar. 

Inköp av dans till skolorna sker i hälften av kommunerna i länet. Inköpen är oregelbundna och saknar 
tydlig strategi. I skolan sker dans i huvudsak som del av idrottslektionerna. Undantag finns dock, 
framför allt i form av mindre projekt men även mer kontinuerlig verksamhet. Inom Skapande Skola har 
dans funnits i projekt i hälften av kommunerna dels tillsammans med andra konstarter såsom musik 
och teater och dels i form av rena dansprojekt.  

Fyra av länets åtta kommuner har dansundervisning på kulturskolan.  

Möjligheterna att själv dansa är ytterst olika i länets kommuner. Växjö har ett stort utbud av dansskolor 
och kurser medan Tingsryds kommun helt saknar dansundervisning. 

Av länets sju teaterföreningar köper en regelbundet in dansföreställningar. Ytterligare en 
teaterförening har köpt in dans under de senaste åren. Problemet anses ofta vara lokalfrågan då 
scenerna sällan är anpassade till dans.  

En sammanställning av de möjligheter barn och vuxna har för att se dans samt dansa själva visar att 
barn har möjlighet att på något vis dansa och även se dans i de flesta kommunerna. Vuxna har mindre 
möjlighet än barn både till konsumtion och producerande i länet. Vuxna kan dansa i hälften av 
kommunerna men har endast möjlighet att se dans i tre kommuner där det sker offentliga 
dansföreställningar.  

 

Dans i Sydosts uppdrag 
 

 Bredda intresset för dans i sydost regionen 

 Skapa nätverk för dans 

 Ge kunskap om dans i skolan 

 Samarbeta med arrangörsföreningarna i de tre länen om professionella dansföreställningar 
 

En stor del av Dans i Sydosts verksamhet är att föra dansens talan i regionen och lobbyarbeten 
gentemot olika aktörer på både lokal och regional nivå. En annan del är att ge seminarium och 
föreläsningar om dansen i olika sammanhang. Danskonsulenten verkar även för att Dans i Sydost blir 
ett välkänt och naturligt kunskaps- och informationscentrum och en samordnande kraft för dansen i 
regionen.  

Ett viktigt mål för danskonsulentverksamheten är att prioritera verksamhet som riktar sig mot barn och 
unga. Dans i Sydost verkar således för att barn och ungdomar får chansen att både och uppleva 
professionell dans som publik samt även få möjlighet att utöva dans som konstform. Detta mål kan 
nås via exempelvis skapande skola projekt, bildande av juniorkompanier och dans i skolan. 

Dans i Sydost verkar för att stärka arrangörsnätet i länet, bland annat genom arrangörsutbildningar, 
samt kontinuerligt rådgivande och stödjande.  

 

Mångfaldsperspektiv 
Dans i Sydost når en etnisk diversifierad målgrupp i de arrangemang som riktar sig barn och ungdom, 
såsom dansläger, koreografitävlingar och arbete för ungdomar som dansare under sommaren.  

Dans i Sydost arbetar aktivt för personer med funktionsnedsättning samt personal som arbetar med 
personer med funktionshinder, via inspirationsdagar. Danspedagoger ger aktivt workshops för barn, 



ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. En speciell ”Danskoffert” finns att låna via Dans i 
Sydost. 

I samarbete med regionens kommuner, studieförbund, teaterföreningar och konsthallar samverkar 
Dans i Sydost med att hålla danskunskapande seminarium, för att nå människor med olika etnisk 
bakgrund, ålder och kön. 

 

Samarbete eller nätverk med olika aktörer 
Dans i Sydost samarbetar med många olika aktörer i olika nätverk och samarbetsformer. Dansnät 
Sverige är ett nätverk, vilket samverkar kring föreställningar, nationella och internationella, som ett led 
för att få fler professionella föreställningar till regionen. Samarbete med Skolscen Sydost, där två 
utbudsdagar med dans och teater anordnas för skolkultursamordnare i regionen, för inköp av 
skolföreställningar. Dans i Sydost ingår även i ett nätverk om Kultur i Vården. Scenkonst Sydost – ett 
nätverk bestående av Riksteatern i Blekinge, Kalmar och Kronoberg, Regionteatern 
Blekinge/Kronoberg samt Byteatern, Kalmar. Detta nätverk verkar för att minska avståndet mellan 
producent och arrangör, arrangör och publik med avsikten att nå en bredare och större publik i 
regionen. SRD – samarbetsrådet för Sveriges regionala danskonsulenter. Dansnätverk Kronoberg – 
vilket vänder sig till yrkesverksamma dansaktörer i regionen. Samarbete sker även med Reaktor 
Sydost, Musik i Syd, Växjö Konsthall, Kulturparken Småland AB, Linnéuniversitetet, Kulturbus samt 
kulturkonsulenterna i Kronoberg. 

 

Internationella aktörer 
Genom Dansnät Sverige och internationella festivaler bildas nya nätverk med internationella aktörer.  

 

Förslag på utvecklingssatsningar inom ramen för regionala 
kulturplanen/Organisationens egen vilja att utveckla någon verksamhet 
ytterligare inom ett länsuppdrag 
 

 Utveckling av danskonsulentverksamheten – med ytterligare en anställd kan Dans i Sydost på 
ett bättre sätt ta till vara den explosionsartade utvecklingen av dansen i regionen och arbeta 
främjande och stödjande på en bredare front i regionen. 

 Teknikstöd – för att öka tillgängligheten till nya scener behövs en uppbyggnad av ”teknikpool”. 
Denna kan användas vid tillfälliga dansproduktioner. Samarbete kan ske med exempelvis 
Regionteatern och Musik i Syd. 

 Dansresidens – i stället för att länet har en egen fast dans ensemble, kan i projektform, 
danskonstnärer bjudas in till samproduktioner med exempelvis någon kommun eller institution. 

 Kurser vid Linnéuniversitetet – för att göra länet attraktivt samt kunna erbjuda dans på en 
högre nivå i södra Sverige, bör det aktivt arbetas för att få in ämnet dans vid exempelvis 
lärarutbildningen. 

 Mångfald – utveckla Dans i Sydosts satsning på mångfald. 

 Dans i skolan – aktivt arbeta för att bredda dansen i skolan, dels genom skapande skola 
projekt och dels genom Kulturskolorna. 


