Stöd för arbetsfrämjande insatser
Dansalliansen erbjuder i samarbete med Danscentrum ett stöd för arbetsfrämjande insatser vid utbudsdagar. Samarbetet, som ingår i Dansalliansens förmedlande verksamhet, syftar till att öka koreografers/”fria dansgruppers” möjlighet
att delta vid utbudsdagar och att därmed främja dansares möjligheter till arbete.
Koreograf/”fri dansgrupp” som deltar på en utbudsdag med en produktion där
minst en dansare från Dansalliansen medverkar kan få ett ekonomiskt stöd för
detta. Dansalliansen bidrar i dessa fall även för dansare som ej är anställda vid
Dansalliansen då deras medverkan krävs för att utdrag ur produktionen ska
kunna framföras.
Efter ansökan från koreografen /”fria dansgruppen” utbetalar Dansalliansen, mot
faktura, ett schablonbelopp per dansare på 1 300 kr för utbudsdag på hemorten
och 2 600 kr för utbudsdag på annan ort än där koreografen/”fria dansgruppen”
har sin hemort.
En förutsättning för detta stöd är att alla dansare som medverkar vid utbudsdagen, inklusive dansaren från Dansalliansen, anställs av koreografen/”fria
dansgruppen”. Därtill ska koreografen/”fria dansgruppen” antingen vara medlem
i Danscentrum och följa gällande kollektivavtal mellan Danscentrum och Teaterförbundet alternativt ha hängavtal med Teaterförbundet. (Anställda vid Dansalliansen har ej möjlighet att söka detta stöd.)
Ansökan, med bifogade anställningskontrakt för dansarna, skickas till Danscentrum som vidarebefordrar godkända ansökningshandlingar till Dansalliansen.
Efter godkännande från Danscentrum fakturerar koreografen/”fria dansgruppen”
Dansalliansen.
Ansökan och anställningskontrakt skickas till:
Danscentrum 						
Hornsgatan 103					
117 28 STOCKHOLM 					
Välkommen med din ansökan och faktura.
Tack för gott samarbete vid utbudsdagen!
Med vänliga hälsningar
Dansalliansen och Danscentrum

Fakturan skickas till:
Dansalliansen
Kvarnholmsvägen 56
131 31 NACKA

Ansökan vid utbudsdag
Datum för utbudsdag: ....... / ....... 2019
Plats för utbudsdag: ...................................................................................................
Arrangör för utbudsdag: .............................................................................................
Arbetsgivare:................................................................................................................
Koreograf: ....................................................................................................................
Produktion:...................................................................................................................
Juridisk medlem i Danscentrum JA NEJ
Hängavtal med Teaterförbundet JA NEJ
Antal dansare anställda: ............. st
Namn: ..........................................................................................................................
Varav antal anställda vid Dansalliansen: ............. st
Namn: ..........................................................................................................................
Kontaktperson: ............................................................................................................
E-post: ..........................................................................................................................
Telefon: ........................................................................................................................
Adress: .........................................................................................................................
......................................................................................................................................

Ansökan och anställningskontrakt skickas till:
Danscentrum 						
Hornsgatan 103					
117 28 STOCKHOLM 					

Fakturan skickas till:
Dansalliansen
Kvarnholmsvägen 56
131 31 NACKA

