
Utlysning av konstnärligt uppdrag: 

Dansa vårt arkiv!
Arkivet för folklig dans är en rik materialsamling om den folkliga dansens kulturarv med 
bland annat filmdokumentation, dansbeskrivningar och litteratur. Arkivet finns sedan 
2011 i Svenskt visarkiv som är en del av Statens musikverk. 

Svenskt visarkivs ambition är nu att öka arkivets synlighet och relevans för dagens dansare. 
Detta vill vi åstadkomma genom att initiera ett projekt där Arkivet för folklig dans levande- 
görs i en dansföreställning. Tanken är att ge ett uppdrag till en dansgrupp att skapa en 
scenföreställning som bygger på material ur samlingarna och där arkivet synliggörs. 

Med denna utlysning bjuder vi in dansare med inriktning på folklig dans att inkomma med 
projektförslag. Förslagen bedöms av Svenskt visarkiv som beslutar om vilken dansgrupp som 
tilldelas uppdraget. Vid beslutet utvärderas projektets genomförbarhet och konstnärliga 
kvaliteter samt hur väl föreställningen medverkar till att synliggöra Arkivet för folklig dans. 

Villkor 
Vi erbjuder ersättning för repetitionstid motsvarande en månad på heltid för ett mindre 
antal dansare (se nedan) under hösten 2022. 

Premiär sker på Scenkonstmuseet under våren 2023. Ni ska dessutom själva boka minst tre 
ytterligare föreställningar inom ett år från premiär. Därefter är ni själva ägare till föreställ-
ningen, men det ska alltid framgå att det är ett samarbete med Svenskt visarkiv. 

Sökanden ska vara en organisation (t. ex. enskild firma eller ideell förening). 

Sökanden ska ha dokumenterad kompetens inom folkdans. 

Visarkivets roll i projektet är att bidra med arkivmaterial. 

Ansökan ska vara inne senast den 7 juni.

Fakturering av medel sker enligt avtalad plan under projektets gång (efter genomförande av 
delprojekt, till exempel repetitioner). 

Uppdraget redovisas ekonomiskt efter att projektet genomförts enlig projektplanen.

Det vi erbjuder är följande:

En månads repetition på heltid för 1–4 dansare inklusive koreograf + 1–2 musiker (samman-
lagt högst 5 personer). Månadsersättning per person: 30 436,77 + arbetsgivaravgift = 40 000 
på faktura. Sammanlagt högst 200 000 kr

Sammanlagt 10 dagslöner för en eller flera personer som arbetar med ljus/ljud/multimedia. 
Dagslön: 1 521,84 + arbetsgivaravgift = 2 000 på faktura. Sammanlagt: högst 20 000 kr

Ersättning för ytterligare kostnader, till exempel hyra av utrustning/AV-teknik, lokalhyra 
och turnéstöd, max 100 000 kronor totalt. 

Totalt sökbart belopp: 320 000 kr

Vid frågor om projektet, kontakta Anna Björk: anna.bjork@musikverket.se 



Projektansökan

Sökande projektägare

En projektägare är en juridisk person, eller fysisk person med F-skattesedel, och den som 
är mottagare för eventuellt bidrag. Projektägaren måste ha ett svenskt organisations-
nummer och plus- eller bankgiro. Projektägaren ansvarar för att projektet genomförs enligt 
ansökan. 

Obs: Projektägaren måste vara samma som firmatecknaren. Faktureringsföretag godkänns 
inte som bidragsmottagare. 

Namn/organisation:

Organisationsnummer: 

Företagsform:

Firmatecknare: 

Bankgiro/plusgiro: 

Gatuadress:

Postnr:

Postort:

Telefon:

E-post: 

Beskriv dina senaste konstnärliga projekt. (max 2000 tecken)

Beskriv vilken erfarenhet eller kompetens du har inom folkdans. 



Kontaktperson 

Namn:

E-post:

Telefon: 

Roll i projektet: 

Om projektet 

Sammanfattning av projektet (max 300 tecken)

Beskriv kortfattat vad du vill göra i projektet. 

Projektbeskrivning och genomförande (max 5000 tecken)

Beskriv tydligt vad du vill göra i projektet och hur du planerar att genomföra det.

Presentera övriga medverkande i projektet

Ange namn, yrke och hemort, samt kort sammanfattning av deras erfarenhet som dansare. 
Ange också deras roll i projektet (t.ex. dansare, koreograf, musiker). 

Tidsplan och budget

Planerat startdatum:

Planerad premiär (ungefär): 

Kommentar till tidsplan: 



Jag söker projektbidrag för följande kostnader:

Antal dansare (inkl. koreograf) och musiker:

Summa dagslöner:

Antal dagslöner ljud/ljus/multimedia:

Summa dagslöner:

Ev. ytterligare kostnader (max 100 000 kronor totalt)

Lokalhyra: 

Hyra av utrustning/AV-teknik (specificera):                                                             

Turnéstöd (specificera):

Jag, behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, försäkrar härmed att 
sökanden inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndighe-
ten eller är i likvadation eller konkurs. Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8§)

Jag, behörig firmatecknare försäkrar att projektet bedrivs i enlighet med gällande 
svensk lagstiftning.

Musikverket är en statlig myndighet och därför blir inkomna ansökningar samt bifo-
gade filer allmänna handlingar (https://lagen.nu/2009:400)

Jag har läst ansökningskriterierna samt tagit del av informationen om behandling av 
personuppgifter på Musikverket.se

Datum & ort      Sökandes underskrift 

Ansökan ska vara inne senast den 7 juni. Den skickas till registrator@musikverket.se. 
Skriv ”Dansföreställning” i ämnesraden i mejlet. 
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