
 

M A L I N  O C H  DAV I D  WAT S O N  

PROFIL 

Vi heter Malin och David Watson och är professionella dansare och tränare i Täby 
Dansklubb. Här kommer en presentation av oss och vad vi gör. 

Vi jobbar med dans på heltid och för oss är dansen mer än bara en karriär. Det är vår 
stora passion i livet och vi älskar verkligen vårt yrke! 

Vårt motto är att alla ska lära sig så mycket som möjligt medan de har så roligt som 
möjligt oavsett om man tar sitt första danssteg eller är en mer erfaren dansare. 

Att få prova på att dansa skapar en fantastisk gemenskap och en teamkänsla mellan 
människor och är ett underbart sätt att träna för att må bra i både kropp och själ. 

Vi gör också framträdanden med vår dansshow på både öppna och stängda 
evenemang. Ibland tillsammans med andra artister och ibland enbart med vår egen 
dansshow samt team-bildande dansaktiviteter för en rad företag då man får chansen 
att lära känna sina kollegor på ett helt nytt sätt. 

TÄVLINGSMERITER 
❖ Semifinalister på VM, EM, British Open Championships, The International 

Championships, the United Kingdom Open to the World Championships  

❖ Vinnare av United Kingdom Open to the World Rising Star Championships  

❖ Vinnare av the Carl Alan Award i London  

❖ Final på Junior EM fyra gånger  

❖ 8:e plats på världsrankingen (av 600 tävlande par i den allra högsta elitklassen)  

❖ Malin har varit flerfaldig Svensk Mästare som junior, ungdom och vuxen  

ANDRA DANSERFARENHETER 

Vi har varit på världsturné i sju års tid med den största Ballroom-dansshowen som finns 
som heter ”Burn the Floor” och uppträtt i 90 olika storstäder i USA, Australien, Kina, 
Japan och Europa. 
Vi har uppträtt på sångaren Sir Elton Johns 50-årsfest i Hammersmith Palais och även 
på hans 52-årsdag i hans hem i London. 
Vi har uppträtt i  

Radio City Music Hall i New York 
Royal Albert Hall i London 
The Great Hall i Peking  
Tokyo Forum i Tokyo  
The Sporting Club i Monte Carlo  

Vi har tränat par från absolut nybörjarnivå och andra par ända upp till elitnivå. 
Vi har båda deltagit som proffsdansare i TV-programmet Let’s Dance på TV4 i ett flertal 
säsonger. 
David har de senaste tio säsongerna jobbat som Dansproducent och Koreograf i Let’s 
Dance. Malin har jobbat som Proffsdansare och är Vinnare av Let’s Dance år 2017.


