
Utvecklingsprojekt ”Danskonst möter Filmkonst”  

En studie av processen från idé till finansiering, konstnärligt arbete, produktion och spridning av 
den färdiga filmen. 

Varför är det så svårt att producera dansfilm av hög kvalité, koreografi och film? Det korta svaret 
är: brist på finansiering. Följdfrågan blir: varför finansieras inte dansfilm? Intresset hos koreografer 
och filmfotografer är stort, dansfilmsfestivaler och dess publik växer i antal varje år och dansfilm 
möjliggör dessutom en internationell spridning av svenskproducerad samtida dans. Så vilka är 
problemen? Och hur ser lösningarna ut? Det vill vi försöka sätta fingret på och förändra genom 
detta utvecklingsarbete. 

I projektet APOCALYPSE arbetar jag som koreograf och Possibilitas som producent i nära 
samarbete med Sofia Norlin, regissör samt Lavette Film, filmproducent under hela processen - 
från frö till färdig produktion. En process som vi vill använda till forskning, metodutveckling och 
lärande. Ett arbete vi vill dela och sprida för att bädda för framtida samarbeten mellan 
danskonstnärer och filmskapare, dansproducenter och filmproducenter verksamma i Västra 
Götalandsregionen. 

Mötet mellan koreograf, regissör, filmfotograf 

Sofia arbetar ofta med experimentell, poetisk film och har en förståelse för mitt sätt att tänka som 
koreograf varför jag från början frågade henne om hon var intresserad av att samarbeta. Även om 
vi kommer från olika fält så har vi någonting gemensamt i vårt sätt att arbeta med 
meningsbärande metaforer, bilder och ordlös kommunikation. 
Som koreograf får jag genom Sofias kompetens och erfarenhet en inblick i hur man tänker som 
regissör/manusförfattare när man har en idé man vill arbeta vidare på. Sedan vi inledde vårt 
samarbete 2019 då jag sökte stöd av Konstnärsnämnden har vi haft ett pågående samtal och 
utbyte via mail. Med Sofias hjälp har jag lyckats omformulera en koreografisk vision till ett 
synopsis för film. 

På plats i Alvastra kommer vårt samarbete intensifieras och jag kommer som koreograf kunna lita 
på processen inför inspelning tack vare den kompetens Sofia och filmfotograf Petrus Sjövik har. 
Jag kommer våga att ”tuta och köra” eftersom de också sitter i bilen och tar över ratten om jag är 
på väg in i ett träd. Sofia kommer i sin tur lära sig av hur jag arbetar som koreograf och Petrus får 
möjlighet att djupdyka i hur man kan fånga rörelse på film.  Det gränsöverskridande arbetet och 
mötet mellan danskonst och filmkonst kommer utforskas till max från alla håll.  

Vårt samarbete är ett konstnärligt forskningsprojekt, metodutveckling kommer vara en naturlig del 
av arbetet. 

Vid min sida har jag även Aloun Marchal som koreografiassistent. Aloun kommer precis som Sofias 
regiassistent fungera som en länk mellan mig och dansarna under repetitioner och filminspelning. 
Alouns position som koreografiassistent är en viktig komponent i projektet som kommer ge 
ytterligare en vinkel av hur arbetet fungerar. 



På samma sätt som koreografer och teaterregissörer samarbetar allt oftare, ser jag en framtid för 
koreografer inom film. Vår kroppskännedom och specifika känsla för ordlös kommunikation, plats 
och rum har tveklöst något att tillföra filmkonst likaväl som filmregissörer besitter kunskap som 
definitivt kommer berika utvecklingen av dansfilm. 

Mötet mellan Possibilitas och Lavette Film 

Hur kan man producera en dansfilm där filmproduktionen är likvärdig del av den konstnärliga 
processen? Vad krävs för att producera en dansfilm? Hur kan ett samarbete mellan en 
dansproducent och en filmproducent se ut? Vilka är likheterna när man producerar dans eller film? 
Vilka är olikheterna? Kan Possibilitas utvecklas till att också kunna bli dansfilmproducent? 

Hur kommunicerar man som koreograf sin vision för en filmproducent? Hur skriver man en 
ansökan om stöd som en handläggare på SFI, SVT, Film i Väst eller liknande kan förstå? Vilka stöd 
finns att söka för att producera dansfilm? 

Hur förbereder man en filminspelning? Vad behövs? Vad måste man tänka på och budgetera för? 

Possibilitas får allt fler förfrågningar av koreografer som vill producera Dansfilm. Samarbetet 
mellan Possibilitas och Lavette Film kommer ge Possibilitas kunskap kring hur en filmproducent 
arbetar och möjliggöra för Possibilitas att producera fler Dansfilmer av danskonstnärer baserade i 
regionen i framtiden. Själva eller i samarbete med filmproduktionsbolag i Göteborgs stad och 
Västra Götalandsregionen. 

I en tid av pandemi som dessvärre inte ser ut att gå över i första taget är dansfilm en av ytterst få 
möjligheter för koreografer att verka och nå ut med sin danskonst. Behovet av kunniga 
producenter är enormt! 

Work in progress visningar / Samtal / Seminarier 

Under processen vill Possibilitas och Gilda Stillbäck bjuda in till work in progress visning där 
material från repetitioner och provfilmningar kan visas upp i samband med samtal kring den 
konstnärliga processen. Detta kan ske digitalt eller live beroende på hur situationen med 
pandemin ser ut. Medverkar gör det konstnärliga teamet: Gilda Stillbäck, Sofia Norlin Petrus 
Sjövik samt Aloun Marchal. 

Vi vill även bjuda in till samtal om samarbetet mellan Possibilitas och Lavette Film som fokuserar 
på produktionsarbetet. Medverkar gör Possibilitas, Lavetts och Gilda Stillbäck. 

När projektet är avslutat och filmen är färdig vill vi genomföra ytterligare samtal eller seminarier 
kring konstnärlig process och produktion av Dansfilm. 
Med facit i hand: Vilka erfarenheter har vunnits? Vilka är fallgroparna? På vilka sätt ser 
kommunikationen olika ut inom dansfält och filmfält? Var kan vi mötas? Vilka förutsättningar krävs 
för att skapa en högkvalitativ dansfilm? Vad har jag lärt mig som koreograf? Vad har Possibilitas 
lärt sig som producent? Vad gör vi annorlunda nästa gång? Hur kommer vi arbeta vidare nu? osv 



Vid dessa samtal och seminarier kommer Possibilitas, Gilda Stillbäck och Aloun Marchal att 
medverka. Vi kommer även bjuda in gäster från dansfält och filmfält som har erfarenhet av att 
arbeta med Dansfilm på olika sätt. 

Syntolkning/Publikutveckling 

I min senaste produktion ”Herr Kattzon & Lilla Morrhår” samarbetade vi med Syntolkning.nu och 
Jannine River som är utbildad syntolk med inriktning dans för att skapa en dansföreställning 
tillgänglig för synsvag publik. Vi vill fortsätta att arbeta för att tillgängliggöra dans och arbeta fram 
en syntolkning till denna dansfilm. Syntolkningen kommer också att ge en extra dimension till 
verket som andra människor som inte är synsvaga även kan få ta del av och får möjligheten att 
uppleva danskonst utifrån någon annans perspektiv. Hur kan man prata om dans? Hur kan man 
sätta ord på rörelse och dans och fortfarande lämna den konstnärliga tolkningen öppen? 

Samtida dansen har många gånger problem att nå ut till en bredare publik än den specifika 
dansintresserade publiken. Vi ser en stor möjlighet i att nå ut till en större publik genom dansfilm, 
vi tror att professionellt producerade dansfilmer har möjlighet att öka publikantalet till samtida 
dans på scen. 

Filmvisning 

Filmen kommer att vara klar i oktober för att skickas in till Göteborgs Internationella Filmfestival. 
Planen är att ha offentlig premiär där och i samband med premiären anordna samtal om dansfilm 
som egen genre med inbjudna gäster från båda fälten. 

Ett annat samtal vi vill initiera är om dansfilmen som egen filmgenre i de offentliga 
kulturstrukturerna. I panelen tänker vi att det ska ingå representanter från - staden, regionen och 
staten;  filmkonsulent/filmutvecklare  Göteborgs Stad, regionala filmutvecklare/konsulent (Västra 
Götalandsregionen och Region Östergötland), Statens Filminstitut, Kulturrådet. 

Om filmen inte programmeras på festivalen kommer vi anordna premiären samt andra visningar i 
samarbete med Kulturhus, Folkets bio, Folkets Hus och Parker.  Samtalen kommer att 
programmeras i samband med premiären. 


