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Dnr KOF 2018-27

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av Danskarusellen 2018
Förslag till beslut
1. Uppföljning av Danskarusellen 2018 godkänns.
Ärende
Danskarusellen är en av Sveriges största turnéer för oetablerade dansare.
Syftet med Danskarusellen är att ge möjligheter för oetablerade dansare och
artister att få fler framträdande och därmed utvecklas som dansare och
scenpersonligheter.
Danskarusellen har pågått sedan 2012 i Östergötland där Linköpings och
Norrköpings kommun deltar.
Kultur- och fritidsnämnden beviljade 2018-01-25 §9, 50 000 kronor i bidrag till
Studiefrämjandet för att genomföra Danskarusellen 2018.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås att godkänna uppföljningen enligt
tjänsteskrivelsen.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07
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Uppföljning
Intresset för att delta i Danskarusellen har ökat. Turnéstoppen pågick liksom
Livekarusellen under tre månader jan-mars 2018.
Starten för Danskarusellen 2018 var Katapulten och genomfördes samtidigt
som Livekarusellen startades upp.
Varje dansgrupp fick tre turnétillfällen då det fanns coacher med som gav
återkoppling på deras uppträdande. Danstillfällena spelades in för att dansarna
skulle se vad som kunde utvecklas och förbättras i deras uppträdande.
Distriktsfinalen ägde rum i Hageby Hus i Norrköping. Shadow City Brotheood
och Centro Cultural Bolivia blev utsedda representanter för Östergötland i
riksfinalen i Karlstad 2018.
Statistik Östergötland 2018:
10 grupper deltog
40 danstillfällen
4 olika arrangörer
4 olika dansstilar representerade
50 personer sammanlagt som deltog
I Riksfinalen Karlstad vann dansgruppen No legacy Dancecrew frå Uppsala.
Ekonomiska konsekvenser
Intäkter
Bidrag från kommuner och regionen

120 000 kr.

Utgifter
Material, teknik, verksamhet
Marknadsföring
Resor
Hyror
Personal och utbildning
Övriga kostnader
Totalt

55 000 kr.
40 000 kr.
5 000 kr.
5 000 kr.
10 000 kr.
5 000 kr.
120 000 kr.

Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål anger bland annat följande:
Attraktiva och tillgängliga mötesplatser för aktiviteter ska erbjudas ungdomar
och unga vuxna.
Unga ska vara delaktiga i planering av ungdomsarrangemang och utveckling av
ungas mötesplatser.
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Jämställdhet
Kultur- och fritidsnämndens ambition är att all verksamhet ska ske utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
Uppdraget är att verksamheterna ska arbeta med att göra arrangemang
attraktiva och tillgängliga oavsett könstillhörighet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2018-11-06.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders
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