
” Dansa & Le ”
Bakgrund
”Sedan 1990 har PDOL haft en betydande roll för Piteå som besöksmål och som en 
reseanledning till vår kära stad. De senaste åren har PDOL, som vi känner till, 
genomgått stora förändringar och inte minst att festivalen är helt entrèfri. Vårt mål är att 
festivalen skall vara till för alla, en folkfest där människor oavsett ålder eller bakgrund 
kan mötas, dans och le hela festivalen.”  - Piteå Dansar & Ler

”Dansa & Le ” är ett koncept framtaget av studieförbundet ”Evelyn” 
Kulturens i Piteå där vi vill skapa en bra mötesplats för att kunna 
synliggöra unga kreativa människor. Kulturlivet och näringslivet möts på 
samma plats och utvecklar kulturen till en mer näringsviktig fråga i 
Norrbotten. Unga kreatörer står för stor drivkraft och innovation vilket 
ger tillbaka till ett samhälle i utveckling. För en nystartad entreprenör 
kan det vara svårt att nå ut till den större mängd människor som krävs för 
att kunna utveckla sin verksamhet. 

Evelyn tilltalades av PDOL:s nya slogan ”Dansa & Le”, som innebär 
samverkan mellan olika företag, föreningar, studieförbund, krögare och 
privatpersoner. Idén om ett ”Dansa & Le”-koncept uppstod. 

Projektide  

Vi vill med detta projekt kunna erbjuda en plats till unga kreatörer inom 
den kulturella – och kreativa näringen. Genom att öronmärka Byxtorget 
och Rådhustorget så vill vi skapa en plats på festivalen för en musikscen 
där dessa kreatörer uppmärksammas. Vi vill lyfta fram dessa kreatörer 
och genom det öka chansen för synlighet på stora delar av festivalen, det 
som kommer att kunna synliggöras är: musik, dansuppvisningar, yoga, 
qi gong, marknad, konstnärer, formgivare, fotografer, mode mm. 

Nyttan för Piteå? 

Piteå Dansar & Ler kommer att hålla festivalen gratis/entre ́fri för 
besökarna och därigenom har vi en öppen och gratis mötesplats utan 
entreintäkter vilket lägger en extra stor vikt på samarbetspartners för att 



skapa en så attraktiv festival som möjligt. Projektet ger möjligheter till 
nya samarbeten mellan kultur, näringsliv och kreativa näringar vilket i 
sin tur leder till att öka tillväxten inom dessa områden samt att man lyfter 
Piteå som en Kommun med starka ambitioner att satsa på samverkan på 
olika nivåer för att bygga det kompletta samhället. Detta projekt kan vara 
en del av att hjälpa unga kreatörer att stanna kvar i Norrbotten samt öka 
en inflyttning så att fler företagsetableringar sker. 

Tillsammans med Piteå Dansar & Ler så kommer vi att synliggöra 
samarbetspartners och sponsorer via affischer, pdol-hemsida, LED-
TVskärm på scenen för loggor och videos, på pdol:s hemsida under ”vi 
stödjer pdol”, vi kommer även att tillhandahålla plats för tält, roll-ups 
och beachflaggor. Det kommer även upplåtas yta på området där 
samarbetspartners/sponsorer erbjuds möjligheten att medverka utifrån 
projektets målsättningar. 

Nyttan för kreatörerna? 

Kreatörerna får genom detta chansen att synas i ett bra sammanhang och 
för en stor publik. Detta stärker deras varumärken, ger möjlighet till nya 
kontakter och ökad försäljning då detta projekt ger en god 
marknadsföring. 

 Målsättning 
- Byxtorget och Rådhustorget ska under festivaldagarna visa upp ett brett 
utbud av kreatörer, musiker, näringsliv, dans, konst mm från Piteå med 
omnejd i Norrbotten. 

- Lyfta fram Piteå som en kommun i framkant vad gäller satsningen på 
kulturella och kreativa näringar. 

- Unga kreatörer ska ges möjlighet att synas i större sammanhang och på 
så sätt nå en stor och blandad målgrupp. 

- Skapa en mötesplats där näringsliv, kommun, kreatörer, musiker, 
konstnärer mm kan träffas och utbyta erfarenheter under 
festivaldagarna. 



- Ge festivalbesökarna och kommunmedborgarna chansen till nya 
upplevelser, intryck och idéer.

 - Att med ett stort samarbete mellan näringsliv, kommun, kreatörer, 
civila medborgare mm lyfta fram satsningar som gör Piteå attraktivt att 
leva och bo i. 

Samverkanspartner 

Tillsammans är vi starka. Vi tror att satsningen på kulturella och kreativa 
näringar är ett av målen till att bygga det kompletta samhället. I och med 
projektet ger vi även våra samarbetspartners chansen att synas i ett 
projekt som riktar sig till alla åldersgrupper och kommuninvånare. 
”Tillsammans” bygger på ett brett samarbete mellan starka lokala aktörer 
och Piteå Kommun. Piteå Dansar & Ler är en stark samarbetspart och 
stöttare av projektet i och med att de anser detta helt går i linje med deras 
koncept ”Tillsammans”. Både upSweden och Piteå Dansar & Ler går in 
finansiellt i projektet. För att projektet ska kunna genomföras letar vi 
efter fler medskapare och vi tror att ni är en av dessa. 

Om Evelyn
I Piteå driver Evelyn en verksamhet med 22 olika aktiva akter och 
ett medlemsantal på ca 80 personer. Evelyn-Piteå har kontor, studio 
samt utbildningslokaler i anknytning till Acusticum. Vi samarbetar 
mycket med musikhögskolan, BD Pop, Acusticum, Go Business samt 
andra företag i samband med att vi tillsammans arrangerar föreläsningar 
inom musikbransch. Evelyn är en aktör som jobbar med att hjälpa 
medlemmarna att komma vidare med sin musik i ett minst sagt 
styvmoderligt svenskt musikklimat, Vi jobbar utifrån tanken att du kan 
börja på fabriksgolvet och jobba dig ”uppåt” i andemeningen att vi 
hjälper upcoming artister att ta sin musik till de nästa stegen så att 
musiken kan bli en bi eller huvudnäring. Vi jobbar med coachning av 
våra akter där vi arrangerar utbildningar inom musikproduktion och 
marknadsföring men även jobbar med att synliggöra dessa musiker på 
live-scener. 



Budget

Utgifter

Scen: 283 727:- med alla omkostnader: Scen, PA, Ljus,  Personal 3st 
Ljudtekniker/4 Dagar, 1st Ljustekniker 4 Dagar, Backline och LED TV-
Skärm

Resor: 15 000:-

Markupplåtelse: 60 000:- Byxtorget & Rådhustorget

El: 15 000:-

Utgifter Totalt: 373 727:-

Inkomster:

Kulturens 15 000:-

Pite Energi: 10 000:-

Piteå Dansar & Ler: 60 000:-  Markupplåtelse

Piteå Dansar & Ler: 15 000:-  El

Piteå Dansar & Ler: 75 000:- Marknadsbidrag till projektet

Kultur och Fritid:     25 000:- (Sökt belopp)

Framtidsbanken:   100 000:- (Sökt belopp)

Övriga Sponsorer:   75 000:- ( sökta belopp, många bekräftade)

Inkomster totalt: 375 000:-

Kontakt: Mattias Edfast Evelyn, Kulturens 
mattias.edfast@kulturens.se 

Tel: 070-5852423 


