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Dans i Örebro län 
Dansområdet i Örebro län innefattar allt från dans som sällskapsform och sport till 
konstnärlig dans i olika genrer, från amatör till professionell nivå.  

Fria professionella danskonstnärer 
I länet bor eller verkar kontinuerligt, ett fåtal yrkesverksamma danskonstnärer1, som 
exempelvis koreografer och dansare. Det finns samtidigt ett tydligt ökat intresse för 
danskonstnärer att etablera sin koreografiska verksamhet i länet.  
 
Dansscener i länet 
Fungerande möjligheter att ta emot dans finns exempelvis i:  
 

• Kulturhuset Sjöängen, Askersund 
• Folkets hus, Hällefors 
• Dansens hus, Karlskoga 
• Kulturkvarteret, Örebro 
• Hjalmar Bergmansteatern, Örebro. 

 
Sammanlagt finns också ett tiotal mindre scener som tar emot dans exempelvis i 
Lindesberg, Degerfors och Ljusnarsberg. De flesta av länets kommuner tar också i 
någon mån emot gästspelande dansföreställningar och workshops i förskola och 
skola. 

Dansutbildare 
Olika slags utbildningar är viktigt inom dansområdet. Danslinjen vid Kävesta 
folkhögskola är ettårig och inriktad på samtida dans. Den vänder sig till den som vill 
förbereda sig inför högre dansutbildningar. Det estetiska programmet på Karolinska 
skolan ger gymnasiegrund, med möjlighet att söka vidare till högskoleutbildning med 
konstnärlig inriktning inom dans. Det finns också dansinriktning på idrottscollege på 
Lindeskolan i Lindesberg och ett stort antal grundskolor med dansprofil. 
 

                                                
1 Danskonstnär är en beteckning som innefattar professionellt och konstnärligt verksamma 
inom dansområdet så som koreografer och dansare. 
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I länet finns utbildade danspedagoger och danslärare. Det finns även privata företag 
som arbetar med dans som fritidsaktivitet och tävlingsdans i olika former. Exempel på 
privata dansskolor i länet är Dance Center Örebro, Knut Säborg dansstudio och 
Nerikes dansinstitut.  

Regional finansiering av dans 
Region Örebro län finansierar två heltidstjänster inom konstnärlig dans (se mer nedan 
under rubriken Aktörer med regionala verksamhetsmedel). Före pandemin 2019 var 
det drygt 8 000 personer som tog del av konstnärlig dans med finansiering från 
Region Örebro län. Inom den dansfrämjande verksamheten var 80 procent av 
publiken barn och inom den professionella dansen 25 procent.  
 
Länsmusiken i Örebro, Länsteatern Örebro och Teater Martin Mutter är andra aktörer 
inom den professionella dansen. De har vid flertalet tillfällen producerat 
dansföreställningar och dansfilm. De har även arrangerat residens och festivaler.  

Kommunal finansiering av dans 
Genom Dansscen Örebro har Örebro kommun ett uttalat uppdrag att stärka och 
utveckla danskonsten i den egna kommunen. För att kunna göra det ingår kommunen 
i Dansnät Sverige2 med Sjöängen i Askersunds kommun som underpart. Varje år 
genomförs dansföreställningar, workshoppar och publiksamtal med dansare och 
koreografer i Örebro och Askersunds kommun. Det varierar i vilken grad länets 
kommuner har möjlighet att ta emot och arrangera professionella dansföreställningar. 
I stort sett samtliga kulturskolor ger barn möjlighet att ta del av dans på fritiden. 

Dans genom civilsamhället 
Genom folkbildningen och ideella föreningar har civilsamhället en viktig roll för att 
stärka möjligheten att ta del av dans och att dansa i länet. Inom folkbildningen satsar 
exempelvis Studiefrämjandet, KFUM och Medborgarskolan på dans. Region Örebro 
län ger årligt stöd till den ideella föreningen Fröjdans som arbetar inom den 
konstnärliga dansen. Fröjdans stöttar också danskonstnärer och arbetar för möten 
mellan dansande och publik. Loud Dance Company (LDC) och Massive Community 
är andra ideella föreningar med inriktning på konstnärlig dans. Det finns också en 
mängd dansföreningar inom social dans (sällskapsdans), folklig dans och 
motionsdans. I några av länets kommuner är de lokala riksteaterföreningarna aktiva 
dansarrangörer.  
  

                                                
2 Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk av dansscener, institutioner, regionala dans- 
och musikverksamheter. Ett femtontal produktioner med internationella och nationellt 
aktörer turnerar varje år genom Dansnät. Dansnät finns på ett trettiotal orter i landet. 
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Aktörer med regionala verksamhetsmedel i Örebro län 

Dans, Region Örebro län (kultursamverkansmodellen) 
Region Örebro län finansierar två heltidstjänster för att utveckla dansen i länet. En 
utvecklingsledare arbetar med dansfrämjande (danskonsulent) med fokus på barn och 
unga. Den andra utvecklingsledaren arbetar med att utveckla den professionella 
scenkonstnärliga dansen i länet. 
 
Dansverksamheten hos Region Örebro län ger olika slags stöd till yrkesverksamma 
inom dansfältet (som till exempel dansare, koreograf eller pedagog). Exempel på stöd 
är dansresidens, ekonomiskt stöd, proffsklasser och fortbildning. Alla stöd har som 
syfte att hjälpa danskonstnärer i Örebro län till en mer långsiktig etablering.  
 
Ett annat område är dans riktat till förskola/skola och pedagoger. Det handlar dels om 
att förmedla ett professionellt årligt kulturutbud inom dans. Och dels om att erbjuda  
olika utbildningar till pedagoger samt tävlingar för unga inom exempelvis koreografi.  
 
Ett tredje område är stöd till dansarrangörer i länet. Det kan handla om olika projekt, 
utbildningar och andra slags stöd eller stödstrukturer för att stärka 
arrangörsutvecklingen och möjligheten att ta del av dans i hela länet.  
 
Se mer om verksamheten och det regionala dansuppdraget här (länka webb) 

Kulturvanor dans 
SOM-institutets nationella kulturvaneundersökning3 20194 visar att 10 procent av 
befolkningen går på balett eller dansföreställning under året och 37 procent av 
befolkningen dansar. De som i minst grad tar del av dansföreställningar eller dansar 
ärr män, personer över 50 år, personer med låg utbildning och de som inte bor i 
storstad/större städer. 

                                                
3 SOM-institutets kulturvaneundersökningar har genomförts årligen sedan 1986. År 2019 var 
det drygt 10 000 personer som besvarade enkäten. 
4 Före pandemin 
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