
Emma Kihlander 

 

 

 

Kristofer Bo Nilsson 

    Kristofer har sedan fyra år tillbaka bott i Barcelona men är nu tillbaka 

hemma i Sverige. Som ung dansade han på Helens Dansskola och efter 

det studerade han vid Kristinehamns folkhögskola med inriktning på 

balett, modernt, stepp och jazz, samt på Danshögskolan i Stockholm 

med inriktning på streetdance. 

    Kristofer har undervisat sedan 2004 och behärskar flera olika stilar. I 

Barcelona undervisade han i hiphop, house, funk, locking, popping och 

salsa, och han dansade även i flera scenuppsättningar. Kristofer är vårt 

nytillskott till våren och kommer att undervisa i hiphop, salsa, latin 

house och cubaton. 

 

Frida Tengeland  

 

    Frida började i tidig ålder att dansa på Helens Dansskola i Lidköping. Hon 

dansade alltifrån disco, hiphop, jazz och balett. Hon var en framgångsrik 

tävlingsdansare i disco och hiphop. År 2009 representerade hon Sverige i EM 

då hon var medlem i discogruppen Glamour. 

    Frida gick estetiska programmet på Katedralskolan i Skara med inriktning 

dans 2008-2011. Efter gymnasiet gick hon en ettårig dansutbildning på 

Karlstad universitet. Frida fortsatte att utbilda sig inom dans och 

danspedagogik och studerade vidare på Karlstad Universitet ytterligare ett år. 

    Hösten 2013 bodde Frida i London och dansade på Pineapple Dance Studios. 

Frida undervisar i jazz, modernt, disco och MTV-jam. 

 

    Emma började dansa som 8-åring och tävlade ett par år i breakdance. Redan 

som 13-åring tog hon nio dansklasser i veckan och åkte flitigt runt i Sverige på 

workshops, dansläger och tävlingar. Emma tävlande i både disco och hiphop 

fram till 2013. Emma är utbildad vid Estetiska programmet med inriktning 

dans på Katedralskolan i Skara, Pineapple Dancestudios i London samt 

Balettakademien i Stockholm där hon studerade i ett år med inriktning på jazz 

och modern dans. 

    År 2013 dansade Emma i musikalen Cats som sattes upp av Revymakarna på 

Skövde Stadsteater, och till våren spelar hon rollen som Chacha i musikalen 

Grease, även den av Revymakarna. 

    Emma dansar allt från balett och modernt till hiphop, breakdance och disco, 

och hon undervisar i disco och MTV-jam. 
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Tina A Roenneberg 

 

 

 

 

 

 

    Ida är född och uppvuxen i Karlsborg men har under de senaste åren bott i 

Norge och Danmark. Ida har ett flertal dansutbildningar i bagaget, bland annat 

har hon examen från Norges Danshögskola samt Flow Dance Education i 

Danmark. 

    Hiphop och jazz ligger Ida varmt om hjärtat och hennes klasser kännetecknas 

av musikalitet, känsla och den dynamiska kvalitén. 

    Ida undervisar i jazz, feminine vibe, house och hiphop. 

 

    Tina har flera år av dansutbildning i ryggen, bland annat har hon gått Balett 

linjen vid Fagerbrog gymnasium i Oslo samt dansarutbildningen på 

Balettakademin i Stockholm. 

    Tina har medverkat i flertalet produktioner i diverse genrers, bland annat i 

baletterna Nötknäpparen, Giselle och Törnrosa. Hon har även praktiserat hos 

flera professionella danskompanier, som exempelvis Norrdans och Focus 

Dance. 

    Tina undervisar i balett och floortechnique. 

 


