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Kulturprofilen Destiny af
Kleen: dans är politik – alla har
rätt till dans

ANNONS

All rörelse är dans. Och all dans är politik –
kroppspolitik. Alla kroppar ska ha chansen
att synas och ta plats. Detta, och att föra ut
dans till folket, är Destiny af Kleens
mission. Hon är nästa kulturprofil i vår
stora intervjuserie.

Destiny af Kleen är hemma var som helst.

New York, Ljusne, Amsterdam, Gävle. Det
handlar bara om att rätt människor ska finnas
på plats. Som nu i Skog någon mil norr om
Gästriklands norra gräns. Där köpte Destiny
och frun Hanna af Kleen den nedlagda
missionskyrkan 2017 och skapade ”Dansplats
Skog”. Kyrksalen har blivit danssal, resten är
deras hem.

– Jag hade letat efter rätt hus sedan jag var 25.
Det fanns inget bra ställe att ta vägen med
dans i Gävleborg. Det var hel sjukt, massa
dansare bor i länet men ingen jobbade här,
säger Destiny af Kleen.

Det är ju lite roligt att deras nya hemby heter
Skog. Det är vackert och trivsamt nu i
hänryckningens tid, men glesbygd är det. Både
affären och skolan hänger ständigt på
gärdsgårn och om de lägger ner finns här bara
svenska kyrkan och ålderdomshemmet.

Vägen ner mot parets hus kantas av å ena
sidan kohage, å andra sidan bilvrak.

- Jag är en danskrigare. Det är inte okej att
tillgången på kultur är en klassfråga. När folk
kommer hit och upplever dans skapas en
gemenskap, jag märker att det ställs frågor.
Tänk att få vara del av det lokala samhället här
och få det att förändras, säger Destiny.

Hon blir lite putt av min fråga om vad dans ska
vara bra för. Dans och all annan kultur finns
för att den måste finnas.

Vad är en dansplats? Det är ett ställe där
Destiny känner att hon måste röra på sig, ta ett
par hoppsasteg, hjula, eller slänga sig på
golvet.

På denna dansplats arrangeras kurser och
föreställningar, communitydans, residens för
tillresta dansare som får lugn och ro att jobba
med sina akter, med mera.

Och så är det inte fel att namnet låter som
”danspAlats” när man säger det snabbt. Vilket
Destiny alltid gör. Hon har en väldigt hög
energinivå, som hon säger. Inne i huvudet är
det ständigt högtryck; det är fullt av tankar på
nästa och nästa projekt.

En viktig del av Destinys mission är det hon
kallar publikutveckling. Det ska alltid hända
något mer än bara dans. På kyrktrappen finns
nästan alltid en dansare eller musiker under
tiden som publiken anländer.

– Och man ska inte gå hem direkt efter
föreställningen, det händer inte, ’här ta en
våffla, stanna och fika’. Stannar man kvar och
upplever något mer kring dansen kommer man
tillbaka. På det sättet utvecklar vi en lokal
publik för danskonst.

Dans är speciellt på det viset att det händer
här och nu, det är fysiskt i rummet och låter
sig inte fångas på film, inte på riktigt. Menar
Destiny. Därför skapar dans en unik
gemenskap mellan dem som var i rummet när
dansen hände.

– Och därför har vi ett ansvar för vilka
berättelser vi dansar, vilka kroppar som får
synas på scenen. Det är det viktigaste i min
danspolitik.

Destiny är frilansande koreograf och dansare.
Senast kunde du se henne i Folkteaterns ”Sad
Symphony” i fjol. Frun Hanna är danslärare på
Vasaskolan i Gävle. Dansplats Skog driver de
genom en ideell förening tillsammans med en
vän, Robert Berglund.

Destiny tycker att det är en mänsklig
rättighet… nej förresten, hon ändrar sig, men i
alla fall extremt viktigt att få jobba och bo på
samma ställe. Det har hon nästan aldrig gjort.
Sedan hon träffade Hanna för tio år sedan har
basen varit Gävle, men hon har kunnat pendla
tre timmar enkel väg för att få bo med Hanna
och jobba med dans.

Nu är det bara en tunn vägg mellan
vardagsrum och jobb. Men det innebär inte att
Destiny sänker tempot.

Nu ska kyrkan byggas ut åt två håll, det ska bli
en yogastudio uppe på läktaren, ett nytt hus på
gården ska byggas till de kollegor som kommer
hit på residens, och kanske kan man ordna så
att det går att sova under krucifixet på husets
lilla torn?

Dessutom är Hanna gravid med parets första
barn. Planerad ankomst i höst, just när Destiny
börjar turnera med Riksteatern…

Så bebisen får – förstås – hänga med på
turnén.

Kulturprofilen: Destiny Johannah af
Kleen

Ålder: 42

Bor: I gamla Missionskyrkan i Skog,
Söderhamns kommun, och ibland i lägenhet i
Gävle.

Utbildning: Åtta år på dans- och
koreografutbildningar, bland annat i New york
och Kristinehamn.

Kör: Brun Volvo-SUV.

Senast uppskattade kulturyttring: Boken
”Pojken i soffan” av almapristagaren Sonya
Hartnett. ”Det är femte gången jag läser den.
Den är som melankolisk dans, fast text.”

Skickar stafettpinnen vidare till: Vännen
Robert Berglund, som är en del av föreningen
PHIDR, som står bakom Dansplats Skog.

Fredrik Björkman
026-159362
fredrik.bjorkman@mittmedia.se

! "

Kontakta ansvarig utgivare

Kundservice

Kundcenter:

010-709 79 00

Telefonväxel:

010-709 70 00

Om Arbetarbladet

Om personuppgifter och cookies

Allmänna villkor

Information om upphovsrätt

TIPSA OSS!
Via följande nummer
eller via vår tipstjänst

E-post
tips@arbetarbladet.se

Telefon
026-15 93 02

MMS / SMS
72 023, inled meddelandet med AB

#

Vi sparar data i cookies, genom

att använda våra tjänster

godkänner du det. ⇒ läs mer om

cookies

Jag förstår

+

! "

Artikel 14 av 16

Kulturprofilen  Visa alla artiklar

$

Här i den gamla kyrkan arrangeras offentliga
föreställningar mer än en gång per månad. Flera tusen
människor har redan upplevt dans i Dansplats Skog, efter
dryga två år på plats.
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Vad är en dansplats?
Det är ett ställe där
Destiny känner att hon
måste röra på sig, ta ett
par hoppsasteg, hjula,
eller slänga sig på
golvet.

”

Stannar man kvar och
upplever något mer
kring dansen kommer
man tillbaka. På det
sättet utvecklar vi en
lokal publik för
danskonst.

”

”Danskonst är ju härligt alltså. Det är så fysiskt, händer bara
när du är där. Det skapar en gemenskap”, säger Destiny.
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Oftast händer nåt här på trappen medan publiken kommer.
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$

Så här brukar Destiny se ut när hon är på bild i tidningen –
stort leende.
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%
Trots Jante: så startade
Jessica en framgångsrik
privatteater i Sandviken
Jessica Andersson älskar att
lära sig om sin lokala historia
– och hon älskar att berätta...

Artikel 15 av 16 SANDVIKENS KOMMUNSANDVIKENS KOMMUN  |  23 jun+

%
Kulturprofilen Robert
Berglund – en lågmäld
doldis som gör många av
dina kulturupplevelser
möjliga
Kulturprofilen Robert
Berglund har du förmodligen
inte hört talas om. Men han är
en viktig...
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Kulturprofilen Destiny af
Kleen: dans är politik – alla
har rätt till dans
All rörelse är dans. Och all
dans är politik – kroppspolitik.
Alla kroppar ska ha chansen
att...

Artikel 13 av 16 14 maj+

%
Kulturprofilen Erik
Uddenberg på Folkteatern:
"Föräldrar är rädda för att
vara föräldrar"
Han kallar sig besatt av
sanning. Det var därför han
tog med sin egen örfil i en pjäs
om...

Artikel 12 av 16 GÄVLE KOMMUNGÄVLE KOMMUN  |  8 maj+

%
Skådespelerska i Iran, SFI-
elev i Gävle – nu kämpar sig
Mahoo in i samhället:
"förändring är bra för livet"
I stafettporträttet
Kulturprofilen möter AB
kultur mer eller mindre kända
människor i...
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%
Kulturprofilen Sarah
Galfvensjö: "Jag gör
mänskliga rättigheter i
praktiken"
Den elfte porträtterade
personen i Arbetarbladets
intervjuserie Kulturprofilen är
en doldis för...
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%
Kulturprofilen Vincent
Persson: jag hör hemma
under vattenytan
Vad är det som är så speciellt
med havet? Vincent Persson
vet inte ens själv. Men
havets...

Artikel 9 av 16 SANDVIKENS KOMMUNSANDVIKENS KOMMUN  |  13 apr+

%
Kulturprofilen Karin
Nilsson ny i styrelsen för
Arbetarskrivare:
”Arbetarklass är en känsla
av att inget är självklart”
Skribenten och
folkhögskoleläraren Karin
Nilsson talar ut om krisen när
hon hoppade av politiken...

Artikel 8 av 16 SANDVIKENS KOMMUNSANDVIKENS KOMMUN  |  31 mar+
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Kulturprofilen: smeden
Svenolof Sundberg håller
liv i bondesamhällets
kunskaper – "man kan bara
blir bra på det man tycker
om att göra"
Smeden Svenolof Sundbergs
liv och gärning hänger tätt
samman med platsen där han
är. Det här...

ANNONS FRÅN VOLVO CARSANNONS FRÅN VOLVO CARS

7 tips för en smidigare
bilsemester
Undvik jobbiga situationer
genom att förbereda dig rätt
inför resan.

ANNONS FRÅN TELIAANNONS FRÅN TELIA

Trygg IT ett måste för
frihet i jobbet
Med Trygg IT kan ditt
företag dela och komma åt
digital information...
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Kulturprofilen Linnéa
Persson undervisar en hel
årskull Sandvikenbarn i
dans – ”känslan för
kroppens språk är viktigare
än att göra rätt”
När hela Sandvikens
danspedagog Linnéa Persson
undervisar är känsla viktigare
än prestation. Hon...
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%
Kulturprofilen Daniel
Palmberg är en försiktig
general för Sandvikens
konsthall – "jag vill bygga
en långvarig relation med
konstpubliken"
Konstnären och intendenten
Daniel Palmberg har varit
Sandviken trogen hela sitt liv.
Han är ett...
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Kulturprofilen Madelene
Lindberg vill förändra hela
Gävles teaterliv: ”Publiken
är för stel”
AB kulturs serie
Kulturprofilen rullar vidare.
Nu med nästa generations
kulturskapare:...
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Kulturprofilen Israel
Benavides ville slåss vid
fronten: "kulturen ska vara
hammaren som formar
samhället"
Som 15-åring tjatade Israel
Benavides för att få resa till
fronten och slåss med gerillan
mot...

ANNONS FRÅN STROSSLEANNONS FRÅN STROSSLE

Så fick Docrates tusentals
nya besökare till sitt
content
Har du också innehåll som
inte får den uppmärksamhet
det förtjänar?

Artikel 3 av 16 GÄVLE KOMMUNGÄVLE KOMMUN  |  10 feb+
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Kulturprofilen Ulrika
Swedén: musik handlar om
fred – man slår inte den
man har spelat med
Att lära sig spela instrument
handlar inte bara om att bli
duktig. Det handlar om fred.
Så säger...

ANNONS FRÅN DANSKE BANKANNONS FRÅN DANSKE BANK

Fackmedlemmar kan
spara tusenlappar – varje
månad
Genom ett förhandlat
erbjudande kan du sänka
dina lånekostnader.

Artikel 2 av 16 FOTBOLLFOTBOLL  |  29 jan+

%
Kulturprofilen Hans
Carstensen i ärlig intervju
om knasiga uppväxten och
åren i terapi
Punkpionjär, standupexpert,
författare, lärare, poddare.
Hans Carstensen är perfekt i
vår nya...
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Nya bossen för
kulturnämnden var för
politisk för att doktorera:
"Jag var för radikal för
universitetet"
AB kultur rullar igång en serie
med porträtt som vi kallar –
Kulturprofilen. Först ut är
Helene...
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