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År 2020 - hur sammanfattar vi detta pandemins år?


Kanske som ett år då kreativitet och uppfinningsrikedom 

behövts mer än någonsin. 

Ett år då vi behövt kulturen och det konstnärliga 

uttrycket mer än någonsin.  

Ett år då vi behövt varandra mer än någonsin 

och därför envist hittat nya sätt att vara tillsammans på.

 

Och så mycket av Språngs hjärta handlar om just detta -

att envist hitta nya vägar framåt där det såg ut att vara stopp. 

Vi brukar prata om att det inte handlar om att anpassa 

utan om att utveckla - en kreativ rörelse framåt. 

Detta fick vi, precis som resten av samhället, 

verkligen praktisera och öva intensivt under 2020.


Vi har lärt oss massor, och igen blivit påminda om hur viktig konsten och 
skapandet är när livet stormar - både som uttryck och som 
sammanhang.  


Här kommer vår berättelse om 2020. 


/// 
Språng



Bild från Språngs årsmöte 25 februari 2020 

Delar av Språngs styrelse i 
zoommöte. Från vänster: Anna, 
Jenny (adjungerad), Emmanuelle, 
Kiki, Moa.

STYRELSE  
OCH  

VERKSAMHETSLEDNING

Språngs styrelse 2020. Från vänster: 
Kiki Bruce, Moa Lund, Emmanuelle Sylvain, Ylva 
Andersson (på datorn), Anna Emilsson och 
JennySandgren Wahlström (adjungerad i egenskap 
av verksamhetsledare)

På Språngs årsmöte den 25 februari valdes  
Anna Emilsson in som ordförande, Moa Lund som 
sekreterare och medlemsansvarig, Kiki Bruce som kassör, 
Emmanuelle Sylvain som personalansvarig, Ylva Andersson 
som ledamot och Veera Suvalo Grimberg som internrevisor. 
På årsmötet beslutades a\ namnet Språng skulle antas 
istället för det ]digare namnet Dansutbildningen Språng, 
då föreningen utvecklats ]ll a\ jobba mer bre\ inom 
scenkonsten.  

Den nya styrelsen hade precis påbörjat sin mandatperiod 
när pandemin slog ]ll, och året som sedan följde har varit 
intensivt och lärorikt. Arbetet har handlat mycket om a\ 
förfina och förankra Språngs struktur och kultur och hi\a 
vägar ]ll fram]da finansiering av vår organisa]on. 

Anna Emilsson och 
Jenny Sandgren Wahlström har 
fortsa\ varit verksamhetsledare på 
Språng under året. 



VERKSAMHET 
IN HOUSE



Danslek]on med dansgrupp 11-15 år i Spinnstudion ledd av Maria 
Wennberg

DANSKURSER

Under året har vi genomfört våra inkluderande danskurser på 
både vår- och hös\ermin. Dessa riktar sig ]ll personer med och 
utan funk]onsvaria]on som vill utveckla si\ intresse för dans 
]llsammans med andra, i en grupp. Danskurserna är 
åldersindelade i fyra grupper.  

Under våren samverkade vi med föreningen Passalen kring vår 
kursverksamhet och Anna Emilsson anställdes av Passalen för 
a\ sprida och utöka båda föreningarnas kulturkurser.  

Fram ]ll pandemiutbro\et genomfördes samtliga kurser i den 
]llgängliga dansstudion - Spinnstudion - på Järntorget 7. Under 
pandemin har vi sedan växlat mellan a\ dansa i Spinnstudion 
och digitalt (via zoom och en digital pladorm där vi lagt ut 
inspelad dansundervisning) beroende på rådande 
rekommenda]oner.  

Vi har pusslat och trixat och och pandemin ]ll trots genomfört 
samtliga danskurser både på vår- och hös\erminen.  

På våra danslek]oner undervisar all]d en danslärare och en 
dansassistent ]llsammans och under våren dansade 30 
danselever på Språng under 12 veckor.  
Danslärare och assistenter var då Mathilda Svensson, Nadja 
Nilson, Maria Wennberg och Nilla Björkman. 

Under hösten dansade 28 personer på Språng under 12 veckor. 
Danslärare och assistenter var då Mathilda Svensson, Nadja 
Nilsson, Maria Wennberg och Ellen Rengman 



KONSTRA 
Under året har Konstra envist fortsa\ samskapa scenkonst trots 
omständigheterna. Scenkonstnärerna har visat stor uthållighet både gällande 
flexibilitet och krea]vitet när kapandeprocessen och repe]]onerna fly\at in och 
ut i det digitala rummet och strukturerna har bru]ts gång på gång.  
 
Konstra är forharande e\ arvsfondsprojekt som Språng driver i samarbete med 
Passalen och vi har de\a år genomfört år två av tre. Projektledare är Jenny 
Sandgren Wahlström från Språng och Josefina Samuelsson från Passalen.  

Arbetet med a\ samskapa en längre föreställning har fortsa\ under året, men 
när pandemin slog ]ll behövde planering och uhörande omformas eier 
rådande rekommenda]oner. De\a ledde ]ll a\ repe]]oner i Spinnstudion 
genomförts när det varit möjligt, men när inte gå\ har fokus legat på 
manusskrivande, karaktärsfördjupning och egna uppgiier digitalt via zoom. 

I slutet på året började 
Konstra spela in kortare 
filmer baserade på scener 
ur föreställningen. Här är 
bilder från inspelningen av 
filmen Melankoli

 
En höjdpunkt under året var det kulturkollo 
Konstra och Regionteater Väst genomförde i 
augus].  
Verksamheterna mö\es under tre  
dagar på Regionteater Väst i Borås  
med fokus på a\ inspirera och lära av 
varandras verksamheter.  
Det blev många spännande möten och 
samtal både genom scenkonst och ord  
och utöver det var det fantas]skt a\  
kunna ses fysiskt i en studio flera dagar  
i rad eier en digital vår. 
Regionteater Väst är en av  
Konstras nära samverkansparter  
och vi planerar för y\erligare e\  
kulturkollo i augus] 2021. 

Kontras julavslutning - en av alla 
de otaliga träffar under året vi 
genomfört via zoom

Konstra har hai sin fasta repe]]ons]d på måndags- 
och torsdagskvällar - oavse\ om repe]]onerna  
genomförts digitalt eller fysiskt.

Till vänster: dansworkshop I Regionsteater 
Västs dansstudio  
Ovan: Konstras- och Regionteater Västs 
ensembler i gradängerna på Regionetater Väst



SPINNUNGA 

SpinnUnga har under året hai sin primära repe]]ons]d på 
onsdagskvällar i Spinnstudion, Järntorget 7.  
Konstnärlig ledare har fortsa\ varit Anna Emilsson. 

Vid sidan av de egna repe]]onerna har SpinnUnga också få\ coachning 
och mentors]d med Danskompaniet Spinn.  

För SpinnUnga  har 2020 inneburit a\ planer och projekt har 
omformuleras både en och flera gånger och slutresultatet av e\ projekt 
har oia skilt sig från ursprungsplanen - men ändå blivit bra.  

E\ bra exempel på de\a är det projekt SpinnUnga genomfört  
]llsammans med Göteborgs Konserthus. Målet var a\ SpinnUnga, 
Göteborgs Symfoniker, vokalensemblen Cardia, Guldkören och 
teatergruppen Kristallerna skulle samskapa föreställningen ”En vild röd 
ros” med premiär på Konserthusets stora scen i september 2020. 
Men då pandemin omöjliggjorde si\ande publik mo\og SpinnUnga 
medel från Göteborgs Stad för a\ producera en work in progress-
dansfilm av föreställningens koreografiska material. De\a ledde ]ll en 
samskapandeprocess där komponiststudenter från Högskolan för Scen 
och Musik komponerade musiken, unga filmare från 1200 Kvadrat, TMG 
Produc]ons och Frölunda Kulturhus stod för filmning och klippning, 
medan SpinnUnga stod för koreografi och dans.  
Det blev inte som vi tänkte när vi gick in i projektet men resultatet blev 
väldigt bra. 
 
E\ annat projekt som blev genomförbart under hösten var e\ samarbete 
mellan SpinnUnga och KulturUngdom, innebärande e\ hemmaresidens 
där dansarna uhorskade si\ eget skapande hemifrån.  
Både videomaterial från hemmaresidenset och work in progress-
dansfilmen kommer visas under det kulturpoli]ska konventet Folk och 
Kultur 2021.

SpinnUnga under inspelning av Twelve 
Echoes på Frölunda Kulturhus

SpinnUnga i zoomrepe]]on under hemmaresidenset 
med KulturUngdom



SAMARBETEN 
OCH 

PROJEKT

Språng samverkar med många olika aktörer  
i vårt arbete för en mer inkluderande kulturvärld.   

Här är några av de samarbeten vi vill lyia fram lite extra från året som gå\. 



KULTURSKOLAN 

Under året har vi på olika sä\ utvecklat vårt samarbete med 
Kulturskolan. Då kulturskolan har i uppdrag a\ vara en 
kulturskola för alla ser vi dem som en vik]g samverkanspart i 
arbetet med a\ förändra möjligheterna för unga med och 
utan funk]onsvaria]on a\ utöva kultur ]llsammans. Här är 
två exempel på hur vi samverkat under året.

Dansövning under fortbildning med 
Kulturskolan Göteborg på Kulturskolan 
City

I Förvaltningen för 
Kulturutvecklings regi  har vi hållit 
fortbildningar inom inkluderande 
didak]k för kulturskolor i regionen.

Tillsammans med Kulturskolan Mölndal 
har vi startat e\ projekt där vi möter 
elever på Katrinebergsskolan i åldrarna 
6-13 år med och utan 
funk]onsvaria]on i gemensamma 
dansworkshops på ]sdagar och 
torsdagar. Projektledare har  
varit Anna Emilsson  
från Språng och  
Emelie Reboira från  
Kulturskolan Mölndal.

Tillsammans med den del av 
förvaltningen som går under namnet 
Klangfärg har vi också skapat inspelat 
läromaterial för personal inom 
särskolan med fokus på 
dansundervisning. 

FÖRVALTNINGEN  
FÖR 

KULTURUTVECKLING



KULTURSOMMARJOBB 
Under sommaren jobbade även 
scenkonstnärerna Ida, Emanuel och Lina 
från Konstra som kultrusommarjobbare 
på Göteborgs Stad. De skapade och 
framförde föreställningen Allt vi inte vet

KULTURLÄGER 
Då pandemins grepp lä\ade något under sommaren sökte pengar 
från förvaltningen ]ll a\ anordna e\ kulturläger i samarbete med 
Passalen. De\a genomfördes under vecka 25 och gav  barn och 
unga som saknat kultur under våren möjlighet a\ få utlopp för 
de\a.   
Lägret hade två dansspår, e\ musikspår och e\ teaterspår.  

Dansspår 1 fick också beviljat pengar från Mölndal Stad för a\ 
fortsä\a danslägret även där. 

Felicia, Emanuel och Frida 
ledare för teaterspåret

Mathilda, Nadja och Ida 
Ledare för dansspår 2

Maria, Hannes och Nilla 
ledare för dansspår 1

Tanja, Nadja och Rasmus  
ledare för musikspåret

ÖPPNA WORKHOPS 
Vi fick också medel från Idro\s-och 
föreningsförvaltningen och Social resurs 
för a\ anordna öppna 
scenkonstworkshops utomhus, med 
syie a\ motverka isolering och social 
oro i och med scenkonstworkshops för 
a\ motverka social oro på grund av 
pandemin. Dessa workhops höll vi 
under vecka 34 i Lövgärdet, Bergsjön, 
Frölunda och Slo\sskogen i Göteborg.

Workhopledare Emanuel, Josefina och 
Anna

GÖTEBORGS STAD



Under hösten har Språng samarbetat med Göteborgs Stad och 
Tingberget Produk]on i framtagandet av 
dokumentärserien Språng lyier samtalet med underrubriken 
Covid-19 och effekter därom. Slutprodukten presenteras i 
början av 2021. Projektledare har varit Anne Norén

Bandet Virginia and the Flood under 
inspelningen av Språng lyier samtalet

Samtalsledare Lisa Lindén, ]llsammans med Eddie 
Wheeler och Etzia under filminspelningen av Språng 
lyier samtalet 

Vi har också beviljats medel från Göteborgs 
Kulturförvaltning för a\ ta fram en engelsk version 
av vår animerade film ”Är du Störd?”. Även de\a 
har Anne Norén projektle\. 

Vi beviljades även kulturstödet Pronto för a\ ta fram 
en work in progress version av TwelveEchoes. Anna 
Emilsson har projektle\ de\a. 



I vårt kon]nuerliga samarbete med med 
Högskolan för Scen och Musik har vi de\a år mö\ 
komponiststudenter, musiklärarstudenter och 
danslärarstudenter genom olika konstnärliga 
projekt, föreläsningar och auskulta]on.  

Vi har också hai förmånen a\ vara i deras lokaler 
för repe]]oner med Konstra samt nätverksträff 
för kulturpedagoger.  

Konstra under en helgrepe]]on  
på Högskolan för Scen och Musik

Nätverksträff för  
kulturpedagoger på  
Högskolan för  
Scen och Musik

HÖGSKOLAN  

FÖR  

SCEN OCH MUSIK



NÄTVERKET UNIVERSELL SCENKONST

Tillsammans med Göteborgs Operan, 
Danskompaniet Spinn, Förvaltningen för 
Kulturutveckling, Big Wind och Regionteater Väst 
har vi under året fortsa\ vårt samverkan i nätverket 
Universell Scenkonst.  
 
Nätverket syiar ]ll a\  inspirera och backa upp 
varandra arbetet för en mer ]llgänglig och 
inkluderande scenkonst. 
 
Under året har vi jobbat med kunskapsdelning samt 
planering av fram]da events. Mot slutet av året 
förberedde vi e\ digitalt seminarium ]ll Folk och 
Kultur 2021 med ]teln Universell scenkonst - hur 
skapar vi kulturella mötesplatser där alla inte bara 
är välkomna utan också väntade.



MEDLEMMAR 
 
Alla personer som ak]vt sökt medlemskap och 
velat stödja föreningens ändamål  
har under 2020 beviljats medlemskap i Språng.  

Under 2020 har föreningen hai  
55 medlemmar.


