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Jag genomgick min dansutbildning på Balettakademien i Göteborg. Därefter har jag varit verksam som dansare i ett flertal 
produktioner. Först och främst i Sverige som arbetsfält men har även  arbetat i Finland. 
 
Några produktioner i ett urval: 
 
Annie Get Your Gun -85, -88                              Uppgörelsen -98/99 
Hemliga dagar -88/89                                           Aida -01 
Sweet Charity -92                                                 Above on my mind -02/03 
Trollkarlen från Oz -93/9  4                                  Endless -04 
Les Sylphides -94                                                 Kärlek på utflykt -05/- 
 
Under det senaste 6 åren har jag varit anställd på olika Kulturskolor och dansskolor runt Västsverige samt Värmland. Där 
jag undervisar. bl a i klassisk balett, showdance och yoga samt uppför egna uppsättningar med bl a "Kärlek på utflykt". 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KURSER SKOLOR.  
 

CHANSA DANSA NU. 
Är en blandning mellan improvisation och koreografi där eleven får chans att skapa egna verk genom lek och 
fantasi - man lär sig att koordinera sin kropp genom rytmik via musik. 

WORKSHOP 
Målgrupp 7 till 12 år. max 100 st. Lektionstid 60min 
 

DANSSERIE 
Målgrupp 7 till 12 år. max 25 st. lektionstid 60min/gång. Minst 5 tillfällen. med avslutande showtime för hela skolan. 
 

YOGA. 
Målgrupp 7 till 12 år. max 25 st. Lektionstid 60 min 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KURSER DANSKOLOR / DANSSTUDIOS 

KLASSISK BALETT 
Målgrupp alla åldrar. max 25 st. Lektionstid 60 min.  

YOGA. 
Målgrupp alla åldrar. max 25 st. Lektionstid 60 min. 

SHOWDANCE 
Målgrupp alla åldrar. max 25 st. lektionstid 60 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DANSFÖRESTÄLLNING "KÄRLEK PÅ UTFLYKT". 
"Kärlek på utflykt" handlar om att resa i nuet, att älska nu innan det är försent, en modern neoklassisk danssvit med mycket 
romantik och komik. 

Målgrupp 7 till 12 år. Föreställningstid 40 min.  
Spelas först och främst på teatrar och kulturhus alternativt som uppsökande föreställning. 
  
Musik: En blandning av klassisk musik med toner av moderna inslag.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
För mer info/bokning av KURSER och DANSFÖRESTÄLLNINGEN " KÄRLEK PÅ UTFLYKT" 
 

Var god ring  Carl Andersson 0555-10251        
Mailadress carl@carldansare.se     Web: www.carldansare.se  


