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Föreläsning
Tony har tre huvudinriktningar på sina föreläsningar:
– "Life, Love and Passion", som handlar om Tonys personliga livsresa.
– "Konsten att vara lycklig", som handlar om att våga leva livet med känsla.
– "Säg det som det är", en humoristisk föreläsning om att våga vara rak på sak,
säga sin mening och ta konsekvenserna av det.
Alla föreläsningar är 45-60 min + frågestund efteråt om så önskas.

Konferencier
Med en trygg hand, med glimt i ögat och med en unik förmåga att få med sig publiken
efter många års scenvana kan Tony bokas som konferencier. Tony har lett alltifrån
Europeiska Mästerskapen i Blå hallen till stora internationella företags evenemang på
stora arenor.

Dansshower
Med 30 års erfarenhet i underhållningsbranschen kan Tony skräddarsy den perfekta
underhållningen för alla möjliga tillfällen. Alltifrån ett kortare dansinslag till en helkväll med
flera akter av dans, sång och humor. Välj mellan olika teman såsom American Songbook,
Latin American eller Elegant Ballroom.
En middagsunderhållning skulle kunna ha följande upplägg:
Öppningsakt:
Tony och två danspar öppnar kvällen med ett kort dansnummer
och därefter följer ett välkomsttal.
Akt 2:
Sång och komedi med låtar från temats repertoar, 1-6 låtar.
Akt 3:
En danskabaréshow där Tony och dansarna, med pardans som
utgångspunkt, gör en glitter- och glamourshow. 10-20 min.
Final:
Ett kort stämningshöjande avslut för att runda av middagen och
för att förbereda gästerna för kvällens fortsatta festligheter på
egen hand.
Ett kortare alternativ på middagsunderhållning:
Tony med danspartner håller i en dans- och komediunderhållning, som består av två
dansnummer och ett komediinslag (som involverar publiken/interaktion). 10-20 min.
Konstellationer vid dansshower:
Tony på egen hand
Tony med Cecilia Ehrling
Tony med Cecilia Ehrling + partner
Tony med ett danspar från Let´s Dance
Tony med ett okänt danspar
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Danslektioner
Antal personer:
Längd:
Danser:

Klädsel:
Förkunskaper:
Lokal:

Små eller stora grupper (inga privatlektioner).
Varje lektion är 45 min, bokning av minst 2 x 45 min.
Tony undervisar i modern pardans dvs bugg, foxtrot, salsa,
bachata, vals, wienervals, slowfox, tango, quickstep, cha cha,
samba, rumba, paso doble, jive, east coast swing, west coast
swing, disco swing, hustle och linedance.
Bekväma kläder, bekväma skor.
Inga krav på förkunskaper.
Den som bokar Tony står själv för lokal.
Lokaltips om det är i Stockholm: Mälarsalen, Piperska muren eller
ett hotell, såsom Foresta.

Workshops
Boka Tony för 2-3 timmar workshop.
Övningar som är utvecklande och förbättrande för gruppdynamiken, kommunikationen
och förståelsen för sina medarbetare. Och det är roligt!

Julshow
Låt Tony och hans dansare underhålla med en American Classic Christmas Show med
låtar och nummer såsom White Christmas, I saw Mama Kissing Santa Claus. Dans, show
och komedi anpassat till middagssittningen vid julbordet. Skräddarsys enligt önskemål.
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