
Danscentrum Stockholms styrelse  
 
Valberedningens förslag 2018 
 
Ordförande:  
 
Charlotta Gustafsson, vald på 2 år 2017 (1 år kvar) 
 
Nuvarande ledamöter:  
Emelie Enlund, vald på 2 år 2017 (1 år kvar) 
Per Söderström, vald på 2 år 2017 (1 år kvar) 
Mikael Jönsson, vald på 2 år 2017 (1 år kvar) 
Per Svensson, vald på 2 år 2017 (1 år kvar) 
 
Ledamöter omval: 
Anna Selvåg, ny period, annaselvag@hotmail.com  
Emelie Johansson, ny period: emelie.s.johansson@gmail.com 
 
Nya ledamöter att välja in:  
Paloma Madrid info@palomamadrid.com 
 
Suppleanter omval:  
Philip Berlin, ny period,  philipberlin1991@gmail.com 
 
Nya suppleanter att välja in: 
Camilla Ekelöf camillaekelof@hotmail.com 
Bambam Frost bambamfrost@gmail.com 
  
(Avgående: Anna Grip, Ellen Söderhult och Knut Vikström Precht) 
  
Kort presentation av de nya styrelsemedlemmarna:  
 
Paloma Madrid 
Paloma Madrid choreographer, performer, dancer and dance educator. As an active and 
emerging artist, she has begun to describe herself as the “poetical body investigator”. 
Proposing the body as a medium in constant change and knowledge-producer. Madrid works 
are constantly exploring the intersection between collaborative art and social choreography. 
Her work is always searching for possibilities of the mind and body to re-think the way of 
dance and choreography. Recently collaborations in "The cleaner" for Marina Abramovic, 
Svenska hijabis with America Vera Zavala, "Snoppen blöder" with Tvillingskapet, La 
Familia/العائلة for Alias Teatern, En blodröd droppe i ett blått hav for Fisksätra museum. 
www.palomamadrid.me 
 
Camilla Ekelöf 
Camilla Ekelöf är utbildad vid Danshögskolan, nuvarande Dans- och cirkushögskolan-
DOCH, i Stockholm, samt i New York, där hon även arbetade som dansare under flera år.  
Under 7 år var hon konstnärlig ledare och koreograf för Regionteater Väst. Där skapade hon 
femton verk för ung publik.  



Camilla Ekelöf koreograferar för musikteater, teater och opera på institutioner som 
Stockholms Stadsteater, GöteborgsOperan, Borås Stadsteater, Helsingborgs Stadsteater, 
Malmö Opera, Angereds teater, Folkteatern och Vasa Stadsteater i Finland m fl.  
Hon driver sin egen konstnärliga praktik i projektform sedan 25 år tillbaka. Hennes verk har 
spelats på Moderna Dansteatern, Orionteatern, Zebra Dans och Dansens Hus i Stockholm 
samt på teatrar i Sverige, Norge, Ryssland, Tyskland, England, Kenya och Tanzania. Under 
många år har hon samarbetat med scenkonstnärer från Kenya, Uganda och Tanzania och där 
skapat ett flertal dansproduktioner. 2010 startade hon streetdancekompaniet DDI-Dar es 
Salaam Dance International.  
Vidare har Camilla Ekelöf arbetat som kursledare på bl a DOCH, varit repetitör/koreograf 
assistent på Skånes Dansteater, undervisat och koreograferat för Balettakademien i Stockholm 
och i Göteborg samt på Iwanson i München. Hon är anlitad som gästlärare, coach och mentor 
i koreografi i Sverige och utomlands.  
Camilla Ekelöf studerar för närvarande vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, Master 
i Contemporary Performative Art.  
Är aktuell med ”Lilla Spöksonaten” på Regionteater Väst, ”Halland Love Stories” på Teater 
Halland, ”Typisk Typsik” på Regionteatern Blekinge Kronoberg och ”Broarna i Madison 
County” på Maxim teatern i Stockholm under 2018 
 

Bambam Frost 
BamBam Frost är dansare och performer baserad i Stockholm. 2013 tog hon kandidatexamen 
i Samtida dans vid DOCH/ Stockholms Konstnärliga Högskola. 

Bambam har bland annat medverkat i The Cleaner och Cleaning the Mirror av Marina 
Abramovic, Skapelsen av Erik Linghede, How many bodies does it take to start a 
revolutionav Paloma Madrid, musikalen Cabaret på Malmö Stadsteater, Somos-Som oss av 
Lisa Janbell, Ready Ready av Mari Carrasco och i Alexandra Piricis Arbetets Monument på 
MDT. 

Sedan 2008 är Bambam medlem i P*fect Dancecompany och har tillsammans med dem ingått 
i en rad samarbeten. Tillsammans har de skapat föreställningar, arrangerat vouge event och 
medverkat i alternativa dansresearch projekt på Riksteatern, julgalor, melodifestivalen, 
musikvideos och konserter. 

Under den senaste perioden har Bambam arbetet med koreografen Mette Ingvartsen i 
produktionen To come extended som under 2017-2018 kommer att turnera runt om i Europa. 
Under hösten 2018 medverkar hon i Erik Linghedes nya produktion Drone och parallellt med 
detta arbetar hon med stycket Sorry som blir hennes debut som koreograf. 
 
 
 
 
 

 

 


