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FORMÅL
DansINN er en regional organisasjon for dans, som skal samle, styrke og løfte det profesjonelle
dansefeltet i Innlandet ved å:
●
●
●
●
●
●
●

Bidra til nettverksbygging og kompetansehevende tiltak innen dansekunst
Bidra til utvikling, informasjon og formidling av dansekunst i Innlandet
Styrke rammebetingelsene for profesjonelle dansekunstnere i Innlandet og styrke dans
som kunstform i det kulturelle og politiske landskapet.
Bygge et flerkulturelt dansemiljø i vid forstand - på tvers av institusjoner, skoler,
regiongrenser, kulturbakgrunn og sosial tilhørighet.
Skape en kobling mellom dans i Innlandet, og dans på et nasjonalt og internasjonalt nivå
Sørge for at flere publikummere får oppleve dans
Utløse nasjonale midler og ordninger som krever et regionalt dansenettverk

Målet er å skape en helhetlig og lite byråkratisk organisasjon, som skal styrke dansen som
kunstart, styrke dansen som aktivitet og styrke samhandling og samarbeid på tvers av
dansemiljøer og dansekunstnere i Innlandet. Flere dansekunstnere har de senere årene hatt
ulike initiativ for å etablere en paraplyorganisasjon for dansekunst i Innlandet.

DRIFT
ETABLERING OG ORGANISASJONSFORM
Aktørene bak SIB Lab og PS:Dance fikk i januar 2019 innvilget midler fra Hedmark
Fylkeskommune, lokale kommuner og Sparebankstiftelsen til første år av et fireårig prosjekt for
å styrke dansefeltet og dansekunstnere i Hedmark. Samarbeidet på tvers av prosjektene har
vært viktig for å kunne utløse midler til etableringen av DansINN.
Prosjektene det ble innvilget midler til var:
● Talentutvikling v/ Nøtteknekkeren
● Vandreforestilling v/ Dans på Stien
● Dansefestival v/ MOVE Dansefestival
● Danselaboratorium v/ SIB Dance Lab
● Nettverksbygging - nettportal for dans i Innlandet (utgangspunktet for DansINN)
Bakgrunnen til initiativet for en samlende enhet for dans i Innlandet var blant annet basert på:
● mangelen på formelle nettverk og fast organisatorisk grunnstruktur for dansefeltet i
Hedmark
● manglende systemer for samhandling og erfaringsutveksling mellom ulike dansemiljøer
● behov for å øke og sikre kompetanseheving
● tildelingslistene fra Norsk Kulturråd viste at Hedmark samlet sett får lite penger

Årsmelding 2019 - s. 3

Prosjektet nettverksbygging ble lansert under navnet DansINN og med en midlertidig produsent,
januar 2019 ved Kulturhuset i Hamar. I løpet av året har det vært samhandling mellom DansINN
og de andre prosjektene/aktørene, i form av utveksling av ressurser og kompetanse,
arrangering av møtepunkter for dansekunstnere under arrangementer, samt samarbeid og
synliggjøring på tvers av prosjektene. Dette har gjort at DansINN har fått et sterkt grunnlag for
videre utvikling.
Det var imidlertid fokus på et ønske om at DansINN skulle være en uavhengig og fri
organisasjon, som kunne være en ressurs for hele Innlandets dansefelt. Dette hadde også
bakgrunn i fylkessammenslåingen til Innlandet, og utviklingen av DansINN som regionalt
nettverk for dans. Det ble derfor besluttet å stifte DansINN som en forening, for en uavhengig
organisasjonsform og selvstendig økonomi.
DansINN ble stiftet som forening den 25.11.19 i Brumunddal,
med organisasjonsnummer 924 287 403.
Se eget vedlegg for DansINNs vedtekter

ADMINISTRASJON
Produsent og arbeidsgruppe
Michelle Flagstad var midlertidig produsent for DansINN, frem til Maria Lothe søkte og ble
ansatt som produsent i 40% stilling fra mai 2019. Produsenten har hatt ansvaret for driften av
virksomheten i samarbeid med prosjektledere Annette Brandanger og Therese Slob (som også
er ansvarlig for prosjektene Dans på Stien, Nøtteknekkeren, SIB DanceLab og Move
dansefestival). Produsenten og prosjektlederne har utgjort arbeidsgruppa i DansINN, og hatt
jevnlige møter gjennom året. Prosjektlederne har blitt honorert for dette arbeidet. Produsenten
har jobbet for å løfte frem de nevnte prosjektene og skape synergieffekter mellom prosjektene.
Produsentens hovedfokus har vært på å skape og bygge et dansenettverk i Hedmark og
etterhvert Innlandet på tvers av miljøer. Produsenten har vært kontaktperson og representant
utad for DansINN, vært ansvarlig for administrasjon og drift av virksomheten, administrert
DansINNs økonomi i samarbeid med PS:Dance, vært ansvarlig for strategi, søknad og
rapporteringsarbeid, dialog med bevilgende myndigheter og potensielle samarbeidspartnere,
markedsføring og kommunikasjon, planlegging og gjennomføring av prosjekter, og jobbet for å
etablere DansINN som regionalt kompetansesenter for dans i Hedmark/Innlandet.
PRODA koordinator
I samarbeid med PS:Dance, har DansINN lagt til rette for PRODA Innlandet (profesjonell
dansetrening) og honorerer PRODA koordinator Frida Vorgaard for administrasjon og
tilrettelegging av klasser. På grunn av manglende midler, er mye av arbeidet frivillig innsats.
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Kommunikasjon og design ansvarlig
Lise Skjæråsen har jobbet honorar basert som kommunikasjon- og designansvarlig i
oppstartsfasen av DansINN, og har designet logo og nettside. Ansvarlig har jobbet med å
synliggjøre DansINN på sosiale medier, publisere ukentlige innlegg, samt markedsføre
arrangementer i regi av DansINN og samarbeidsprosjektene. Nettsiden blir lansert januar 2020
(www.dansinn.no ). Dette vil være en ressursside for dansekunstnere og publikum der
dansearrangementer og prosjekter i Innlandet samles på ett sted, samt informasjon om
DansINN. Det vil være en liste over regionale og nasjonale tilskuddsordninger, og det er et
ønske om å synliggjøre medlemmer gjennom en medlemsside.
Interimstyret
Julie Marie Holth - Styreleder
Mai Elin Løkken - Nestleder
Astrid Groseth - Styremedlem
Annette Brandanger - Styremedlem
Therese Slob - Styremedlem
Interimstyret ble etablert under stiftelsen av DansINN 25.11.19, og vil sitte frem til årsmøtet vår
2020, der de kan stille til valg for styreverv i foreningen. Interimstyret består av dansekunstnere
med bred erfaring og kompetanse, og har alle tilknytning til dansefeltet i Innlandet. Første
styremøte etter stiftelsesmøtet ble satt til januar 2020.
MEDLEMMER
I tråd med DansINNs målsetting om å være en åpen og tilgjengelig organisasjon, vil
medlemmers stemme vektlegges og det vil være fokus på tett kontakt med feltet.
Dansekunstnere i regionen skal føle eierskap til DansINN.
Alle dansekunstnere (dansere, koreografer og pedagoger) med godkjent utdannelse som bor,
virker eller har tilknytning til Innlandet kan bli medlemmer. Dette gjelder også offentlige og
private institusjoner og kulturaktører med tilknytning til dans.
Det ble besluttet av interimstyret at medlemskontingent vil være gratis ut 2021. Grunnet
stiftelsen av DansINN ved utgangen av 2019, var det ingen offisielle medlemmer av DansINN i
2019 utenom styreleder og styremedlemmer.
LOKALE
DansINN har kontorlokale på PS:Dance på Hamar, der arrangementer i regi av DansINN har
blitt gjennomført. Produsent har også hatt hjemmekontor etter avtale. Det er opprettet dialog
med andre lokaler i Innlandet i forbindelse med gjennomføring av fremtidige arrangementer. I
2019 har DansINNs aktiviteter hovedsakelig blitt gjennomført i Hamarregionen, med et ønske
om å utvide aktiviteten til flere steder i Innlandet. Dette krever større ressurser og en videre god
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dialog med fylket. Ved å tilrettelegge for arrangementer flere steder i regionen, minsker det den
ofte lange reiseveien for dansekunstnere, og muliggjør deltakelse for flere. Store geografiske
avstander er en vesentlig utfordring, og blir større etter sammenslåingen til Innlandet fylke.
Ved en eventuell utvidelse av DansINNs virksomhet, er det ønskelig å ta utgangspunkt i
kartleggingen det siste året av områder med danseaktivitet, og der dansekunstnere bor og
virker.

FINANSIERING OG ØKONOMI
DansINN, sammen med prosjektene “Dans på Stien”, “Nøtteknekkeren” og “Move
Dansefestival” i regi av PS:Dance, og “SIB Lab” i regi av SIB fikk for 2019 innvilget:
500 000kr fra Hedmark Fylkeskommune
200 000kr fra Hamar kommune
150 000kr fra Stange kommune
En samlet sum på 850 000kr.
I tillegg har de andre prosjektene fått finansiering fra Sparebankstiftelsen og Norsk Kulturråd.
Av ovennevnte midler, ble 493 564 kr tildelt DansINN.
Dette var en del av en felles 4 års finansieringsplan (2019-2022) mellom prosjektene , for å
styrke dansefeltet i Innlandet. DansINN har valgt å gå ut av denne finansieringsmodellen med
nevnte prosjekter, for å kunne være en nøytral aktør overfor hele dansefeltet i Innlandet. En ny
langsiktig finansieringsplan for DansINN må på plass.
I etableringsfasen har DansINNs økonomi ligget under PS:Dance, frem til stiftelsen av DansINN
som forening november 2019. Det ble deretter igangsatt en overføring av økonomi og drift fra
PS:Dance til DansINN. Det er besluttet at DansINN skal opprette bankkonto i Sparebank1
Østlandet, samt etablere avtale med regnskapsfirmaet eAccounting Visma fra januar 2020.
DansINN søkte i september om tilskudd fra Kulturrådets ordning Regionale kompetansesentra
for dans men fikk dessverre avslag. Det er besluttet å søke om dette igjen i 2020. DansINN
søkte i november-desember om videre tilskudd fra Innlandet Fylkeskommune, Hamar
kommune, samt Kulturrådets ordning Scenekunstfaglige Tiltak. I tillegg ble det søkt om midler
fra PRODA, som vil driftes økonomisk gjennom DansINN. Dette har i 2019 vært i regi av
PS:Dance. I 2020 er det foreløpig innvilget støtte fra Innlandet Fylkeskommune Utviklingsmidler
til kunst og kulturprosjekter og PRODA.
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På grunn av usikkerhet rundt innvilging av støtte og utsettelse om svar fra fylkeskommunen på
grunn av fylkessammenslåing, var DansINN nødt til å overføre midler fra 2019 til 2020 for å
sikre videre drift.
Midlene som ble overført til 2020 er kr.149,468.95 og er øremerket DansINNs videre drift og
aktiviteter første del av 2020.

AKTIVITET
DansINNs hovedfokus i 2019 har vært å:
●
●
●
●
●

Etablere og bygge grunnstrukturen til DansINN
Kartlegge og samle informasjon fra dansefeltet i Hedmark og Oppland
Arrangere jevnlige aktiviteter og nettverkstreff for dansekunstnere i Innlandet
Gjennomføre dialogmøter med fylket og relevante aktører innen dansefeltet, regionalt og
nasjonalt
Knytte kontakter og potensielle samarbeidspartnere

Det siste året har aktiviteten og forespørsler fra dansefeltet økt, og vi ser behov for sikre videre
finansiering og utvide driften for å imøtekomme dansefeltets behov og realisere
organisasjonens mål.
Kartlegging, informasjon og formidling
I forkant av etableringen av DansINN ble det igangsatt en kartlegging av dansemiljøene i
Hedmark. Denne har blitt jobbet videre på i år og utvidet til Oppland, med tanke på
fylkessammenslåingen. I databasen er det en oversikt over dansekunstnere, pedagoger,
kultursjefer i de ulike kommunene/fylkene, private danseskoler, kulturskoler, organisasjoner og
lokaler med tilknytning til dans, videregående skoler med dans og høyere utdanning.
Hensikten med databasen er at den kan fungere som et bindeledd mellom det offentlige, private
og det profesjonelle feltet og bidra til styrket kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike
aktørene.
Flere dansekunstnere, kommuner og organisasjoner har henvendt seg til DansINN for bl.a.
veiledning, utlysning av jobb i kommunen og som samarbeidspart under dansearrangementer.
Vi ser en fordel i å fungere som en samlende informasjon og formidlingskanal for dans i
Innlandet, der dansekunstnere, publikum og kulturaktører i offentlig og privat sektor kan finne
informasjon tilknyttet dans i regionen, og dra nytte av hverandre. Formidling av dansekunst og
relevant informasjon for dansefeltet, har også blitt publisert gjennom vår facebook og instagram
side og nyhetsbrev (og gjennom våre nettsider fra 2020.)
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Møtepunkter og kompetansehevende tiltak for dansekunstnere
I løpet av året har DansINN arrangert flere møtepunkter, i samarbeid med PS:Dance og SIBs
arrangementer. Møtepunktene har blitt lagt strategisk i forbindelse med andre
dansearrangementer, for å øke oppslutning rundt både arrangement og møtepunkt, og skape et
helhetlig tilbud for dansekunstnere. Dansekunstnere i regionen har behov for fellesskap,
kunnskapsutveksling og faglig aktivitet, som bidrar til å ivareta og styrke deres arbeidshverdag
og kunstneriske utvikling. Møtepunkt er et nettverkstreff og kollegialt fellesskap for
dansekunstnere i regionen, der man kan gå i dialog, utveksle kompetanse, skrive søknader, få
rådgivning og opprette nye samarbeid. Tiltaket skal bidra til å bygge et kollegialt
support-nettverk, og styrke samhandling mellom dansekunstnere og mellom prosjekter.
Ansatt og arbeidsgruppen i DansINN har jobbet med å utvikle program for kompetansehevende
tiltak i regionen. Dette inneholder blant annet kurs tilknyttet produksjon av dansekunst,
kunstneriske fagdager, dans i samfunnet, dans og helse og mentorprogram. Det er bekreftet
kurs og workshop i januar 2020, og vi håper å kunne gjennomføre flere i løpet av 2020. Vi ser
midlertidig at dette krever større ressurser og finansiering enn det vi har i dag.
Proda Innlandet
I samarbeid med PS:Dance, har DansINN driftet PRODA Innlandet, med dansetrening for
profesjonelle annenhver fredag. PS:Dance har driftet økonomi og stilt med lokale, DansINN har
hatt ansvar for formidling og informasjon av PRODA Innlandet. Ansvarlig har vært PRODA
koordinator Frida Vorgaard. Det er besluttet at DansINN skal ta over økonomi fra 2020. Det er et
ønske om å utvide tilbudet til flere steder i Innlandet, og det er inngått samarbeid med Loftet
Dansestudio/Juliane Bay (Vinstra) og R.E.D. Residency Eina Danz/v Ella Fiskum (Eina) for å
gjennomføre dette.
Dialogmøter, kulturpolitisk arbeid og samarbeid
I løpet av året har DansINN hatt dialogmøter med kommuner, fylkeskommunen, regionale
kulturaktører/organisasjoner, Norske Dansekunstnere, Senter for dansepraksis/SANS, Norsk
Kulturråd, Talent Norge, ARS Baltica, de regionale kompetansesentre for dans, Dansenett
Norge, Skuespiller og Dansealliansen, Kulturskolerådet mm.
DansINN har hatt flere møter med fylkeskommunen i Hedmark, om behovet for en regional
infrastruktur for dans i regionen og å sikre en langsiktig strategiplan for dansefeltet.
Sammen med R.E.D. Residency Eina Danz v/Ella Fiskum, tok vi initiativ til et dialogmøte mellom
den nye fylkeskommunen Innlandet og dansefeltet, for å orientere om dansefeltet i Innlandet og
hvordan å jobbe strategisk for å styrke dansefeltet i Innlandet.
Vi har knyttet viktige støttespillere og potensielle samarbeidspartnere regionalt og nasjonalt som
er positive til DansINNs arbeid i regionen.
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Vi har mottatt støtteerklæringer for DansINNs arbeid og interesse om samarbeid
fra de regionale aktørene:
Teater Innlandet
Kunstbanken
Hamar Teater
Disen Kulturveksttun
Loftet Dansestudio
Tynset Kulturhus og kommune
Hamar Kulturhus
Turneorganisasjonen
Ttrafo - Teater i Fjellregionen
R.E.D. Residency Eina Danz
Kulturskolerådet Innlandet

OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER 2019
Proda Innlandet - klasseoversikt 2019
Uke
4
6
9
12
14
16
18
MOVE
21
23

Dato
Fredag
25.jan
Fredag
8.feb
Fredag 1.
mars
Fredag 22.
mars
Fredag
5.april
Fredag
26.april
Søndag
5.mai
Fredag
24.mai
Fredag
7.juni

Klokka
12.00-13.
30
13.30-15.
30
12.00-13.
30
12.00-13.
30
12.00-13.
30
13.30-15.
00

Sjanger
Moderne

Pedagog
Cecilie Sleppen Ålskog

Impro

Fredrik Petrov

Ballett

Frida Vorgaard

Moderne

Mai Elin Løkken

Burlesque

Christie K. Gustavsson

Samtidsdans

Marte Reithaug Sterud

Moderne

Nora fra Panta Rei

13.00-14. Ballett
30
Moderne og
impro

Louise Gawne-Sheridan
Minda Marie Kalfoss
SOMMERFERIE☼
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35
38
40
43

45
47

Fredag
30.aug
Fredag
20.sept
Fredag
4.okt
Lørdag
26-27.okt
Fredag
8.nov
Fredag
22.nov

12.00-13. Moderne
30
Jazz

Ellis van Dijk
Rachel bloomberg

12.00-13. Ballett
Margarita Garcia Munzer
30
Moderne, jazz, RED. PRODA workshop på Eina.
yoga
Maria Lothe og Henriette Hemli
- utsatt til 2020
Jazz
Siv Gaustad
Ballett

Ingvild Olsen

DansINN arrangementer 2019
26.01.19
09.02.19
02.05.19
13.06.19
15.09.19
Okt 19

27.10.19
15.11.19

Lansering av DansINN, Teater Innlandet
Danselunsj og dialogmøte for dansekunstnere, PS:Dance
Åpent møte med Norske Dansekunstnere og DansINN, Move Dansefestival
Dialogmøte med regionale dansekunstnere, under SIB Dance Lab, Hamar
Frokost Møtepunkt, under Dans på Stien, Hamar
Samarbeid med DansiT om “curtain raiser” med elever fra Lillehammer og Gjøvik
Dansesenter, i forkant av forestillingen “Glemt” av Simone Grøtte på Gjøvik
Kultursenter, på turne gjennom Dansenett Norge
Åpent forum med R.E.D., DansINN og PRODA Innlandet - utsatt til 2020
Julemøtepunkt og siste PRODA klasse, PS:Dance.

Planlagte arrangementer første del av 2020, med årets budsjett 2019:
Januar
Kurs i styrearbeid, Hamar
Januar
Ettårsfeiring av DansINN og workshop med Katrine Kirsebom, PS:Dance
Februar
PRODA helg på Eina i samarbeid med R.E.D. Residency Eina Danz
og PRODA Innlandet
Ikke satt
Kurs i søknadsskriving, Loftet Dansestudio, Vinstra

KONTAKT:
Daglig leder Maria Lothe - maria@dansinn.no
www.dansinn.no
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