
UTLYSNING

Rural Movements bjuder in till ett konstnärligt residens som utforskar andra energier på den värm-
ländska landsbygden. Residenset  kan sökas av dig som är koreograf och dansare. Under sex veckor får 
du möjlighet att fördjupa dig i en konstnärlig process som sker i mötet mellan dig och platsen. 

Utlysning
Residenset Andra Energier erbjuder tid och rum att förutsättningslöst uppehålla sig i en konstnärlig process 
som tar avstamp i platsen och de befintliga och fiktiva energier som uppstår där. Som residenskonstnär intro-
duceras du till platsen genom ett program av aktiviteter, workshops och samtal. Residenset är uppdelat i två 
arbetsperioder, tre veckor i maj/juni och tre veckor i augusti/september. 

Andra Energier
Enligt energiprincipen kan energi inte skapas eller försvinna, bara omvandlas och i slutna system tillföras eller 
avlägsnas. Att sätta något i rörelse kräver energi. Våra moderna konsumtionsmönster slukar mycket energi och 
skapar tillväxt som av många anses vara nödvändig för vår välfärd. Kan vi hitta andra sätt att hantera våra ener-
giresurser och vårt förhållningssätt till tillväxt och välfärd? 

Var hämtas energin och hur fördelas den? I fråga om naturresurser, råvaror, el, arbetskraft och rekreation kan 
landsbygden beskrivas som en försörjare av staden. Hur kan vi förhålla oss till detta och vilka energier kan vi 
omvandla i mötet mellan en konstnärlig process och platser, människor, icke mänskliga varelser, händelser, 
idéer etc?
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Andra energier för också tankarna till det övernaturliga, det mystiska och det ockulta. Energier som fortplan-
tas genom kropparna under bland annat seanser, riter och ceremonier. Olika rörelser som genom tiderna har 
skapat mening, förutsättningar, tröst och gemenskap, men som också har exkluderat, utnyttjat och vilselett. 
Vilka befintliga eller fiktiva sammanhang, platser och övertygelser lever vidare idag? Vilka platser och ceremo-
nier behöver vi för att få syn på andra verkligheter och perspektiv?

Under residenset Andra Energier får du möjlighet att själv välja riktning, perspektiv och intresse i relation till 
temat.

Möte med bygden
Residensperiodens start sammanfaller med föreningen Bygdeutveckling i Emterviks årliga växtmarknad som 
många besöker för att köpa sticklingar och fröer. Samtidigt pågår Rural Movements residensvisning av 
Koreografiska arkitekturer/Arkitektoniska koreografier och en performance- och konstmarknad.

Den första perioden, 21 maj - 10  juni, blir en möjlighet att utforska platsen och möta andra residenskonstnärer 
–både från Rural Movements residens och från Alma Löv Museum of Unexp. Art.

Under den andra perioden, 29 aug - 18 sep, återvänder du till Östra Ämtervik för att under tre veckor fördjupa 
arbetet kring temat Andra energier. Perioden avslutas samma helg som Bygdeutveckling i Emtervik arrangerar 
en Skördemarknad vilket kan skapa oväntade möten och publika interaktioner i samband med residens-
visningen.  

De två residensperioderna ger möjlighet att formulera samarbeten med andra konstnärskap, lokala föreningar, 
individer etc. 

Om Östra Ämtervik
Östra Ämtervik ligger i Sunne kommun i Värmland och är ett jord- och skogsbrukssamhälle med cirka 800 
invånare. Det flacka landskapet var tidigare en vik av Fryken. Enligt sägen levde befolkningen kring Fryken – 
Frejas sjö – och Fryksdalen i ett matriarkat ända tills att platsen kristnades. Flera uddar och vikar har fungerat 
som samlingsplatser för vanatrons religiösa riter och ceremonier. I takt med att inlandsisen drog sig tillbaka 
och landet höjde sig omvandlades viken till sumpmark. Denna vackra plats har ett rikt kulturliv. Här finns 
författaren Selma Lagerlöfs hemgård Mårbacka och samtidskonstmuseet Alma Löv Museum of Unexp. Art som 
också driver Residens Gunnerud, en mötesplats för lokalbefolkningen och kulturutövare. 

Trots att befolkningen har minskat de senaste decennierna kan Östra Ämtervik med rätta beskrivas som en 
levande landsbygd. Lanthandeln i kyrkbyn Prästbol återöppnades 2021. I samma by, vid mynningen av ån 
Ämtan, som slingrar sig mellan åkrarna och ängarna förbi Mårbacka innan den blandar sig med Frykens vatten, 
finns också bygdegården Sjösala. Sedan 40-talet har Sjösala varit en självklar och välbesökt samlingslokal i trak-
ten, med sällskapsdanser, revyer och konserter. Byggnaden har en liten scen, en stor sal med vackert trägolv 
och cafédel. 

Om Rural Movements
Rural movements - Koreografi och dans som politisk kraft och rörelse är ett treårigt regionalt dansresidens som 
etableras och utvecklas i Värmland 2021-2023. Det är också en plattform där landsbygd och koreografi möts i 
produktion och publika arrangemang som tar plats i Östra Ämtervik med omnejd. Initiativet syftar till att stärka 
den pågående utvecklingen inom dansområdet och att stödja befintliga och nya arenor för offentliga möten 
på landsbygden. Projektet är ett samarbete mellan Riksteatern, Region Värmland, Riksteatern Värmland, Kultur 
på landsbygd och Alma Löv Museum of Unexp. Art.

Vem kan söka
Koreografer och dansare.

Tidsperiod 
Sex veckor fördelade på två treveckorsperioder under 2022: 
21 maj till 10 juni 
29 augusti till 18 september



Dansbanan - modulär och flyttbar. Här under konstruktion 5 sept 2020. Foto Anna Asplind

Gunnerudsgården (Residens Gunnerud) när det var ålderdomshem, Ö Emtervik hembygdsfören.bildarkiv, hämtad 210322



Residenset erbjuder:

Vad ska ingå i ansökan:

Ansökan ska vara Rural Movements tillhanda senast 
den 28 februari. Svar kommer att ges senast den 
15 mars. Beslut fattas av en urvalsgrupp bestående av 
representanter i samarbetsprojektet och trakten.

FÖR REGISTRERING:
https://riksteatern.varbi.com/se/what:registra-
tion/jobID:3174/
 
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA 
ANNA ASPLIND:
anna.asplind@ruralmovements.se

Sjösala Bygdegård
Foto Anna Asplind

Sjösala Bygdegård, 
Foto Anna Asplind

Arvode om 80 000 sek + moms (F-skatt är ett krav)
Logi på Gunnerudsgården 
Arbetslokaler och platser för publika möten 
Aktiviteter, workshops, samtal och möten med lokala 
verksamheter och aktörer
Värdskap och projektledning på plats
40 000 + moms för eventuella produktionskostnader 
och samarbeten

CV
Beskriv varför du är intresserad av att arbeta med 
detta format (max 1 A4)
Kort beskrivning av din konstnärliga praktik 
Bifoga gärna länkar från tidigare eller pågående 
arbete

Sjösala Bygdegård. 
Foto Kjell Sundström, KM IDÉ

Praktisk information:
Under residenset arbetar och bor du i Östra Ämtervik på Residens Gunnerud. Sjösala bygdegård är residen-
sets huvudsakliga arbetsplats och scen. Residenset har dessutom tillgång till en modulär och flyttbar dansbana 
som kan användas som scen, mötesplats, läktare och rumsliga installationer. Processen sker utifrån platsens 
förutsättningar och har som mål att i första hand arbeta med befintliga resurser. 

Från Residens Gunnerud är det 20 minuters promenad till Sjösala där också bygdens lanthandel finns. Det är 
fördelaktigt att ha körkort och tillgång till bil under residenset för ökad rörelsefrihet. Residensets projektledare 
kan hämta och lämna på tågstation vid residensets start och slut.

https://riksteatern.varbi.com/se/what:registration/jobID:3174/
https://riksteatern.varbi.com/se/what:registration/jobID:3174/

