Antony Spencer Irving med artistnamn Tony Irving, född 5 juli 1966 i Ainsworth
nära Bury i Lancashire, England, är en brittisk-svensk tv- och radio- och
programledare, artist, författare och föreläsare. Han är sedan 2006 aktiv som
juryordförande i TV4’s danstävlingsprogram Let’s Dance.
Bakgrund
Irving växte upp i Ainsworth, som äldst i en syskonskara på tre vars föräldrar är David
och Yvonne Irving. Under uppväxten gick Irving i kyrkskolan både i byn Ainsworth och
senare i staden Bury. Irving lärde sig tidigt dansa då dansen i skolan under denna tid
ansågs som en del av barns allmänbildning.
Vid sjutton års ålder började Irving tävlingsdansa. Under sin aktiva karriär tävlade
Irving med olika danspartners vilket ledde till att Irving bott och arbetat i flera länder,
däribland USA. I november 1993 dömde Irving det svenska dansmästerskapet i
pardans och började pendla mellan Sverige och England för att även verka som
danspedagog till flera olika danssportföreningar.
1996 flyttade Irving till Sverige permanent och är idag bosatt i Norrtälje tillsammans
med sin man och deras två hundar. Irving har sedan dess varit verksam i Sverige i allt
från dans till underhållning.
Danskarriär
1983 började Irving tävla i disciplinerna Ballroom, Latin American, Rhythm, Smooth
och Swing. Irving har i dansen representerat många olika länder och tagit sig till final i
många internationella mästerskap. 1993 tog han sig till finalen i de brittiska
mästerskapen i Latin American Dance.
Irving har representerat Sverige på EM och VM. Både 2001, 2002 samt 2003 blev
Irving svensk professionell mästare i tävlingsdans.
Irving har alla internationella domarlicenser och har dömt många internationella
mästerskap. Är en av få som dömt vid tre världsmästerskap, bland annat för
professionella inom tiodans.
Irving har även undervisat som gästlärare i flera olika länder, drivit dansskolor i egen
regi i både Sverige och USA, samt tränat flera olika danssportföreningar.
Irving har under många år varit huvudtränare för Alemana Dansklubb och undervisat
och drivit dansprojekt med inriktning på antimobbning på Högalidsskolan i Stockholm.
Tillsammans med Svenska Danssportförbundet har Irving utbildat och föreläst för
gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm om att undervisa dans i skolan.
Irving håller även föreläsningar om personlig utveckling. Idag undervisar han aktivt i
pardans på Mälarsalen i Stockholm samt på Åtellet i Norrtälje.
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Let's Dance
2005 började Irving som konsult för produktionsbolaget Mastiff och etablerade den
svenska versionen av ”Dancing with the Stars”. Parallellt med jobbet som
programmets dance director, coach och rådgivare var Tony även programmets
huvuddomare i den svenska versionen Let’s Dance som sändes första gången 2006.
Övrigt
Vid sidan av Let's Dance har Irving skrivit böcker, varit med i olika radio- och tvsammanhang, framträtt på scen, bland annat i showen Wild Thing About Love, samt
uppträtt på Casino Cosmopol i Stockholm. Sedan flera år tillbaka uppträder Irving
regelbundet på Cinderella, Viking Lines kryssningar.
En av Irvings hobbys är att sticka, i TV4 Förkväll hade han sticknings-skola och
designade en kollektion garn och mönster där intäkterna gick till välgörenhet.
Irving har även designat möbler och glasögon samt tävlingskläder och scenkläder.
Irving har också medverkat i framtagningen av en naturlig hudvårdsserie för män.
TV och film
• Let’s Dance 2006 - idag (juryordförande)
• Camping Queens 2016 - 2017 (programledare)
• Let’s Dance Junior (juryordförande)
• Tony Irving bjuder upp (programledare)
• Förkväll (programledare)
• Adam Live (gäst)
• Babben & Co (gäst)
• Bee Movie (rösten till Sting)
• Breaking News (gäst)
• Doobidoo (deltagare)
• Efter Tio (gäst)
• Ett jobb för Berg (gäst)
• Extra! Extra! (deltagare)
• Fråga Doktorn (gäst)
• Fråga Olle (gäst)
• Fångarna på fortet (deltagare)
• Gäster med gester (deltagare)
• Hela Sverige bakar (deltagare)
• Helt sjukt (gäst)
• Här är ditt kylskåp (deltagare)
• Mitt liv är ett skämt (deltagare)
• Nyhetsmorgon (gäst)
• Renées Brygga (gäst)
• Rampfeber (deltagare)
• Schulman Show (gäst)
• Singing Bee (deltagare)
• Sommarkrysset (gäst)
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Spring (deltagare)
Stjärnor på is (deltagare)
Sune i fjällen (sig själv)
Time out (deltagare)
TV-Domarna (gäst)
24 timmar (deltagare)

Radio och podd
• Irving i P4 (Sverige Radio)
• Äntligen Lördag med Tony Irving och Madeleine Kihlman (Mix Megapol)
• Sommar med Rebecca & Tony (podd)
Cabaret och underhållning
• Wild Thing About Love
• Tony Irvings Danskryssning på Cinderella, Viking Line (2007 - idag)
• Tony Irving och Friends på Casino Cosmopol, Stockholm (2013 - 2016)
• Tony Irving & Friends Julshow, Torekällberget, Södertälje (2014)
• It’s Christmas Time Julshow, Pelles Lusthus, Nyköping
• Tony Irvings Dinnershow, 2Entertain.
Föreningsliv
• Ordförande Stockholm EuroPride 1998.
• Ordförande Stockholm Pride 1999.
• I styrelsen för Sveriges Dansorganisation mellan 2000-2012.
• I utbildningskommittén på Danssportförbundet mellan 2015-2016.
• Representerat Sverige i World Dance Council mellan 2003-2012.
Utbildning och medlemskap
• BTEC Hotel catering and institutional management - Bolton, England.
• Diploma 1 in Psychology - Bolton, England.
• Fritidsledare – Skarpnäck Folkhögskola, Sverige.
• Fellowship i Latin American Dancing (UKADance)
United Kingdom Alliance of dance teachers.
• Fellowship i Ballroom Dancing (UKADance)
United Kingdom Alliance of dance teachers.
• Licentiatexamen i Disco/Feestyle/Streetdance (UKADance)
United Kingdom Alliance of dance teachers.
• Medlem av American Rhythm and American Smooth, Fred Astaire Dance Studios.
• Utbildad domare Svenska Danssportförbundet och Sveriges Dansorganisation.
• Internationell domare för The World Dance Sport Federation and the
World Dance Council.
• Medlem i CID (unesco)
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Utmärkelser
Irving har tilldelats "The BSCC Annual Award 2016" av den brittisk-svenska
handelskammaren, som arbetar för att främja och förbättra relationen mellan Sverige
och Storbritannien på en kulturell nivå.
Krönikör
• Expressen Krönikör (Tony Irving).
Bibliografi
• Move your ass! : Vad varje man bör veta om dans,
tillsammans med Anna Strid, Prisma 2008, ISBN 978-91-518-5016-0
• Tony Irvings 10 : 10 danser, 10 menyer, 10 drinkar,
tillsammans med Mia Gahne, Ica 2012, ISBN 978-91-534-3766-6
• Life, Love and Passion,
tillsammans med Linda Newnhamn, Fresh Eye 2015, ISBN: 978-91-870-0908-2
Diskografi
• Sean Banan, Alla kan dansa (feat. Tony Irving).
• Wisex, Slit och släng (feat. Tony Irving).
• Christian Hedlund vs. Tony Irving rumba.

Page 4 av 4

