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Drivs och genomförs av Dans i Blekinge



Sedan 2011 har sommarjobbet Sommardans Blekinge funnits, det startades av
Anna Johansson och Malin Granqvist med deltagare från Ronneby och Karlskrona.
Därefter har det vuxit till att innefatta alla kommuner i länet och drivs nu av den
ideella föreningen Dans i Blekinge. Här följer en rapport på hur det har gått 2015:

Projektets genomförande
Planläggningen för Sommardans startade i oktober 2014 då föreningen utsåg
Rebecca Yates till projektledare och Anna Johansson till ekonomiansvarig ännu ett år.
I samarbete med Blekinges kommuner kunde 21 ferieplatser erbjudas, varav 11 kom
att fyllas efter en audition som hölls i april.
Vi placerade även i år audition på Blekinge folkhögskola i Bräkne-Hoby, då det är där
Sommardans sedan tre år tillbaka har belagts. Vi ser Bräke-Hoby som en idealisk plats
för projektet eftersom det ligger mitt i länet, samt kan väcka intresse hos ungdomarna
för fortsatta studier på folkhögskolan.

Audition leddes av dansarna och pedagogerna Martin Rosen och Jennifer Darrell.
I juryn satt, förutom Rebecca Yates, Martin Rosen, som arbetar med dans i Kalmar, 
Jennifer Darrell utbildad pedagog från DOCH och numera bosatt i Karlskrona samt Emelie 
Trossö, skådespelare och regissör.  Audition fungerade dels som ett antagningsprov och 
dels som ett informationsmöte där vi berättade om hur feriejobbet skulle fungera för de 
som blev antagna.

I år hade för avsikt att liksom året innan ha rollen; koreograf assistent men tyvärr kunde 
detta ej genomföras p.g.a.. den ekonomiska situationen.Vi var under våren i kontakt med 
två till tre olika personer som var intresserade av den här rollen och vi hoppas att vi till 
nästa år får möjligheten att igen ta upp denna möjligheten. Vi tror att det kan bidra till att 
nyutexaminerade dansare vill flytta tillbaka till Blekinge för att knyta kontakter på 
hemmaplan och skaffa sig arbetslivserfarenhet.

Sommardans ligger fortfarande under en befintlig ferieperiod, den första, alltså under
tre veckor istället för under fyra som det var de första åren. Anledningen var att
underlätta i arbetet gentemot kommunerna, då det passar bättre i deras system,
samt i kommunikationen med de sökande ungdomarna. 

Sommardans drog igång den 15 juni med dansträning och repetitioner av två olika
dansstycken, som skapades av Elin Samuelsson och Rebecca Yates. Temat för årets 
Sommardans var SLUM(P). Under två veckor fick dansarna arbeta fram de två styckena 
som sedan turnerades runt i alla kommuner den tredje veckan med 3 föreställningar/dag, 
en dag i varje kommun.

Har projektet uppfyllt sitt syfte och mål
- Sprida kunskap om konstnärlig dans. Gör vi genom att ungdomarna har fått utöva 
konstnärlig dans under 3 veckors tid, samt att vi visat upp deras resultat på offentlig plats i 
alla kommuner i Blekinge. Därigenom har vi gjort dansen mer tillgänglig för Blekinges 
invånare.
- Skapa en plattform för alla nivåer inom dans i Blekinge. Gör vi genom att skapa ett 
intresse för modern dans på amatörnivå. Vi ser ett ökat intresse sedan vi startade 2011.



- Sätta Blekinge på danskartan. Redan nu har vi fått förfrågningar från andra delar av 
landet om att delta. Vi har samarbetat med Växjö och Kalmar. Några av våra dansare 
utbildar sig på annan ort. Detta är ett långsiktigt mål för Dans i Blekinge som förening, som 
vi ser att Sommardans bidrar till att uppfylla.
- Skapa mer arbete för de (professionella) dansare som finns i Blekinge. Gör vi då 
Sommardans är ett arbetstillfälle för professionella dansare och att vi varje
år är öppna för att ta in nya medarbetare, tillsammans med någon eller några som
har hållit i projektet tidigare. (2011: Malin Granqvist och Anna Johansson. 2012: Elin
Samuelsson och Rebecca Yates. 2013: Elin Samuelsson och Rebecca Yates. 2014:
Rebecca Yates, Anna Johansson och Nilla Björkman. 2015: Elin Samuelsson och Rebecca 
Yates).
- Dans i Blekinge har även genom projektet Sommardans Blekinge ett samarbete med 
Dans i Sydost, då vi på våran audition till Sommardans även tar ut en dansare som får åka 
till Drömsommar jobbet i Karlstad ( pionjärprojektet till sommardans med riksintag). 

Hur har projektet nått ut till sin målgrupp?
Kommunerna har annonserat på sina hemsidor. Vi har en kontinuerlig
uppdatering på sociala media. Dans i Sydost har annonserat på sin hemsida.
Gymnasieskolor har spridit informationen. Vi har affischerat över hela länet.
När vi har spelat föreställningen har en stor andel av publiken varit ungdomar.

Vilka erfarenheter har gjorts i projektet?
Under detta året har vi kommit fram till att det är en väldigt god idé ha en audition, både för 
ungdomarna och för oss. Det gav möjlighet för ungdomarna att prova på arbetet med 
Sommardans innan de bestämde sig för om det skulle passa dem eller inte. Detta tror vi är 
en stor anledning till att alla som tackade ja till jobbet också fullföljde det. Det gav också 
oss en möjlighet att träffa alla och bilda oss en uppfattning om gruppen vi skulle komma att 
arbeta med, vilket underlättade arbetet när projektet startade. Vi har väl etablerade 
kontakter i alla kommuner, vilket gör planläggningen i detta stora projekt lättare och lättare 
för varje år.

Att lägga Sommardans under en befintlig ferieperiod har uppskattats från kommunerna då 
det har underlättat för dem både i kommunikationen med ungdomarna inför arbetet och i 
administrationen av löner och liknande efter att arbetet utförts. Detta kommer vi att 
fortsätta med då vi tycker att det finns ett stort värde i att projektet blir enkelt att ta sig an 
för våra samarbetspartners. Dessutom tror vi att kortare period med längre arbetsdagar 
gjorde att det var mer attraktivt för ungdomarna att bo på folkhögskolans internat. Hälften 
av ungdomarna valde att göra det i år, gentemot ingen föregående år. Detta gör att vi 
etablerar en starkare relation till folkhögskolan. Inför nästa år kommer vi jobba ännu mer 
med att verkligen komma ut till ungdomarna i de olika kommunerna. Vi kommer att besöka 
olika verksamheter och prata om Sommardans.Vi vill även fortsätta att ta in en 
koreografassistent som kommer och skapar ett av styckena till Sommardans. Vi hoppas 
trots uppehållet med detta under 2015, kunna återinföra denna roll till 2016. 

Kvantitativa Indikationer
15 föreställningar, 3/dag och kommun Ca 2000 besökare.
11 dansare: 6 från Karlskrona, 2 från Ronneby, 2 från Karlshamn och 1 från
Sölvesborg. (Dessvärre inga från Olofström, vilket vi samtalar med kommunen om för



att hitta en lösning på till kommande år, vi vet genom andra projek att det är endel 
ungdomar som dansar väldigt mycket, men de är än så länge för unga för att söka 
Sommardans). Varav 3 killar och 8 tjejer. Vi är/var/kommer att vara i samtal med de olika 
kommunerna igen för att få upp antalet ungdomar igen. Det vi lyckats med är dock att 
värva mer killar till projektet. 

Fortsätter verksamheten efter projektets genomförande? Hur?
Ja, vi planerar att med 5 års erfarenhet göra ett ännu bättre Sommardans
år 2016. Vi kommer att ha samma upplägg som i år då vi anser att vi har hittat en bra
form för projektet. Vi tycker att Sommardans Blekinge är ett viktigt projekt som har
förmåga att utveckla Blekinges gemensamma danskultur och att främja dansintresset
i unga åldrar. Vi kommer även nästa år att hålla oss till att endast erbjuda platser till 
ungdomar från Blekinge men vi har ett långsiktigt mål om att öppna ansökningen för övriga 
landet. 


