Anna Dror
Konstnärliga studier
Yogastudier from november 2012 - pågående inkl grvidyoga, mammabebisyoga,
body river yoga, poweryoga mm
Teaterpedagog (med danspedagogtillägg) 2010/11, Sundsgårdens Folkhögskola,
Helsingborg.
Kurser i Rörlig bild, Digitala historier, manusskrivning, ljudkomposition 2007-10,
Helsingborg
Science Of Acting, teaterteknik 2008, under ledning av Roger Villonius, Malmö
Malmö Musikhögskola 30 p.( musik och drama med terapeutisk inriktning,
komposition, gehör, skriva miniopera, afrikansk dans och trummor) 2006-2007.
Kurser/Workshops i dans: Afrikansk dans, Showjazz, streetjazz, streetfunk,
modern dans, streetdans, folkdans, Zumba, Fuego mm. Allt ifrån aktiv ungdom
och folkuniversitet till dansstudios och Fredrik
”Benke” Rydman från Bounce, 1989-pågående
Fritidsresors grundutbildning för entertainers/showartister 2002-2004, Sthlm och
Cypern
Kulturama, yrkesprogrammet för pop- och jazzsångare 2000-2002.
Nordens folkhögskola Biskops-Arnö, Nordisk kultur och historia inkl. etnologi,
museologi, foto mm (+ skrivarkurs sommaren -97) 1997-98.
Westerlundska gymn , Enköping, humanistisk inriktning med ensemblesång som
individuellt val, 1994-96.
Gått hos sångpedagog i olika perioder 1989-2011

Arbetslivserfarenheter:
Lunds Dans och musikalgymnasium, Teaterlärare April 2015- pågående
www.dansomusikal.se
Dansledare på Form och figur (Träningscenter) Bellydans,afro, latin mm oktober
2014-pågående

Elinebergsskolan januari 2006 – april 2015 . Befattning: Huvudlärare i fameshow
(dans,sång och drama) åk 3- 9. Musikalprojektledare för åk F-3.
Musikalprojektledare åk 8 och 9, kulturombud för skolan och ämnesansvarig
för fameprofilen. Satt upp flera stora musikalföreställningar, pjäser och
barnmusikaler. Se senaste projekt på www.musikalelineberg.se
Koreograf “Absolut humor”, Krogshow Ängelholm September 2014
Koreograf och Showkonsult till Showgruppen Champagne Safari, Föreställningar
på The tivoli Helsingborg 2012 ( www.90-tal.se), 2013 (Värsta schlagern) och
2014 (Byxmyndig)
Koreograf till föreställningen "Dagen" på Sundsgårdens folkhögsskola med
Glumslövs flickkör och 5 mannaband. Uppspel i Maj 2012
Danslärare, Dansfabriken i Ängelholm, Ledare för vuxengrupp. 2011- 12
Danslärare och koreograf för teaterlinjen, Sundsgårdens Folkhögskola 2010/11
Svalövs Kultur och musikskola 2007-2009. Showlärare (dans och teater), även
med och startade upp verksamheten.
Rågsvedsskolan 2005. Befattning: Musiklärare åk 4-6, sångpedagog på
Rocklinjen åk 7-9 och koreograf i musikalprojektet Kalle och chokladfabriken
under Tony Kinbergs (från SVT:s klass 9A) ledning.
Sävstaskolan Vingåker 2004. Befattning: Musiklärare åk 4-6, samt ansvarig för
skolkör och satte upp egenskriven musikal på eget initiativ.
Fritidsresor 2002-2004. Befattning: Entertainer/showartist (sång och dans).
Jobbade i 6 olika länder. Ansvarig för underhållning på olika hotell. Var under en
period även teamleader för showteamet.

Andra uppdrag och produktioner där jag stått på scenen:
“Absolut humor” Krogshow Ängelholm Oktober -November 2014
Ensemblemedlem.
"Helsingborgs Julcirkus" Nov-Dec 2013. Huvudroll: clownen Gloria (inkl teater,
dans, sång, clowneri och mata lamor)
Körkampen 2013 - Ekebo Nöjescentrum mars 2013. En av 6 körledare i
tävlingen. Sjöng solo, koreograferade, arrangerade stämmor och ledde kören.
”Utsikt från en bro” – Föreställningar jan-feb 2012. Ensemblemedlem (inkl
skådespeleri, sång och dans) och textförfattare. Producent: Engelholmsrevyn

Familjeföreställningen ”Superdum” Våren 2011 – Turné i Södertälje, Kalmar,
Linköping mm Skådespelare och koreograf. – Producent: Teater Arken
”Par i Kras i Haradal” – Sommar 2010 Ängelholm. Skådespelare inkl sång och
dans. Producent: Glädjetåget
”Svart på vitt” – Föreställningar jan-feb 2010. Ensemblemedlem (inkl
skådespeleri, sång och dans) och textförfattare. Producent: Engelholmsrevyn
”Under Ombyggnad” – Föreställningar jan-feb 2009. Ensemblemedlem (inkl
skådespeleri, sång
och dans) och textförfattare. Producent: Engelholmsrevyn
Vinnare i Företagsrocken i Helsingborg 2007 med bandet Teachers of rock.
Sångare.
Kören Divertimentos föreställning på Landskrona stadsteater. Körmedlem,
skådespelare med egen monolog och koreograf. Hösten 2006
”Mumins förtrollade svans” 2006, Barnpjäs. Skådespelare. Producent: Junior
Productions
”Hednadotter”, musikal 2005 spelplats; Visby och Stockholm 2005, ensemble och
understudy till 1huvudroll och 1 biroll.
”Eliduc” – Musikteater 1997/98. Spelplats. Lidoteatern och Uppsala stadsteater.
Huvudroll.
Ungdomsmusikaler 92 -94 i Chelmsford, England och Håbo kommun
Inhyrd sångare på många bröllop, dop och begravningar. spelat i olika band allt
från akustiskt till storband. Sjungit i många körer både som solist och körmedlem.
Haft mycket uppdrag som clown b la på festivaler, företag, campingar,bibliotek
och barnkalas.

Produktioner och uppdrag där jag varit bakom scenen:
Musikalerna LIV (-07), Klassvis (-08), Blodsbröder (-09), Musikalen 7(-10) och
Vågen (-11), Molly Nova (-12), Musikalen Frankenstein (-13) , Hairspray (-14),
Och den ljusnande framtid (-15)
Började med tomma händer och en idé. Fick fortsätta tack vare hårt jobb och
”skapande skola”.
Projektledare, producent, ekonomiansvar, koreograf, regi, musikarrangemang,
manusförfattare,sångpedagog i projekten.
Showkonsult för gruppen Champagne Safari inför showen på the Tivoli i
Helsingborg 2010.

Koreograf till: Sundsgårdens samtliga turnerande teaterproduktioner 2010/11,
Albin Ganovics Cabaret 2010 + 2011, Körer; bla Kefas i Klippan, Megamusik
gymn, Dansworkshops på UKM och Dunkers kulturhus, Teatergruppen Ung utan
Pungs sommarkollo m.m.
Körledare: Aktiv Ungdom i Bålsta för barn 4-6 år, RUM:s sommarläger, skolkör åk
F-9 m.m. Även enskild sångpedagog för elever från 11 år och uppåt.
Föredragshållare ”Hur man integrerar dans i undervisningen?” Skånes
Kulturskolor 2007
Ledarmot i föreningen Kulturgården i Ängelholm, Fd medlem skolteaterrådet i
Helsingborg, salto!företrädare, fd suppleang i Engelholmsrevyns styrelse, aktiv
kulturföreträdare, arrangör och turnéledare för olika evenemang, i samarbete
med LO, Hyresgästföreningen, Öresundskraft, Dansstationen i Malmö,
Danshögskolan i Stockholm, Helsingborgs stadsteater, Danskompaniet Sivicola,
Helsingborgshem, fitnessmässor, olika revyer i nv skåne m.m.

