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Yrkeserfarenhet 
 

2017    Potatisupproret - En revolutionär hyllning till kvinnorna på söder 
Skådespelare. Roll: Clary Ählström. Text & Regi: Teater17 
2017  Silencio 
Skådespelare. Regi: Frida Spång. Spångs Orkester. 
2016-2017 GRÅSKALAN-Respekt.Sexpositivism.Nyfikenhet 
Skådespelare. Regi: Frida Spång. Spångs Orkester.  
 
2015  Psyket! 
Skådespelare och Regiassistent. En film av Moa Junström. Star-rats Production 
2016  Ett mer eller mindre lyckat resultat  
Skådespelare. Regi/devising. Sköna Grupp på Teater Tribunalen. 
2015  Utifrån visuell förlaga  
Skådespelare. En film av Anna Classon, masterprojekt, Konstfack. 
2015.  Molekyler (Very short cuts) 
Skådespelare. En film av Frida Spång. BadCat Production.  
 
2014 Under tiden sover dom andra  
Skådespelare och regiassistent. Roll: Katten – Den galne Vägvisaren. 
Regi: Frida Spång, Spångs Orkester. Spelplats: SITE. 
2013 Slaktscenarier  
Regiassistent. Regi: Maja Björkqvist. Teater Confront, Teater Tribunalen. 
2011 Folkriksdag  
Skådespelare. Roll: Filippa Bourgeois-Börsén. Teater Tribunalen, Myntorget 
 
2012 Minnestund för välfärden  
Skådespelare. Roll: Sörjande änkan Maria. Regi&Manus: Hanna Borglund. 
2013 Riskkapitalistsafarin  
Skådespelare. Roll:VD:n. 
2011 Är mitt Marsvin Rasist?  
Skådespelare samt regi och text. Mångkulturellt Centrum, Fittja. Tellus Biografen,  

 
2011 Wärdshuset 
Statist. Regi Hjalmar Wide och Peter Hildén 

 
2008    Blod, Svett och Tårar  
Skådespelare & sång. Roll: Mamma Susanne. 
En musikal i regi och text  
av Jonas Chabib Whalström 
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2006        Gudomliga Ord  
Skådespelare. Roll: Dolores. Regi Lotta Rizzo. ROJ Teatern 
2010 Blodxaft  
Regiassistent samt Skådespelar-standin. Regi: Maria Ljuslin, Teater Absoluta, Kulturstudion 
2005 Oliver Twist  
Skådespelare. Roll: Rose Fleming Maylie (mostern till Oliver) Regi: Håkan Marmegård, ROJteatern. 
2004 Majakovskij-det pissljumma vattnets fiende nr ett!  
Skådespelare: Spåkvinnan samt Ludmila. Regi: Marika Rennerfelt. Av: Torbjörn Säfve. 
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Utbildning 
Politisk Scenkonst 2015/2016 på Teater Tribunalen och LO:s Folkhögskola. Däribland 
kurser med: Anna Petterson, Josette Bushell-Mingo, Björn Wahlberg, Behrang Miri, Lucia Cajchanova 
och Farnaz Arbabi. Samt med grupper som Poste Restante, PotatoPotato och Per.for.mens. 
Teaterlinje 2006-2009, Stockholms Estetiska Gymnasium. 
Charlston&Autentisk Jazz, 2016, Dansstudion Chicago 
 
 

 
 
 

Hårfärg: mörk brunt 
Ögonfärg: blå 
Längd: 183 cm 
Bor: Stockholm 

 



 
 

 
 
Övrigt 
2010  Slangbågen. Regiassistent. Regi: Maria Ljuslin. Kulturstudion  
2014-2016  Skrivit pjäsen Familjeanställd och “Alle och Sanna” 
2010-2011. Scenansvarig för Dockteatern Tittuts scen i Blå Huset, Tensta 
2011. ParadisoFestivalen, UngaTUR, Turteatern. Volontär 
2012. Dramaledare för ungdomsgruppen på ROJteatern. 
2012. Skrivit kortpjäsen ”Jag kan stå här- vi är ynkliga människor att tycka om”. 
2013-2015. Kulturrecensent, Tidningen Offensiv 
2009. STHLM PRIDE. Volontär. Ansvar för kulturtältet. 
2010. ParadisoFestivalen, UngaTUR, Turteatern. Volontär 
2006-2009. Teaterlinjen, Stockholms Estetiska Gymnasium. Psykos4:48 av Sarah Kane i regi Kajsa Ekelund samt 
Skådespelare och regiassistent i ”Min middag med Johan och Solveig” av Lucas Svensson i regi av Emma Stillman. 
 
 
Föreställningstekniker 
2011 Virgin Suicides. Puma Scenkonst. Moment:teater. 
2012 Största av dom största. Dramalabbet. Ewa&Louise. Föreställningstekniker, sufflör. 
2013 Jag har inte tid just nu. Spångs Orkester. Teater Reflex. Föreställningstekniker och Regiöga 
2013 Slaktscenarier, TeaterConfront, Teater Tribunalen 
2013 PARadiset. TeaterConfront. Strindbergs Intima Teater. 
2013 Ett Dockhem, Regi: Pontus Stenshäll, Moment:teater,. 
2010 Blodxaft, Teater Absoluta, Kulturstudion. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANNA BELSTOCK 

Skådespelare 
Utbildad Politisk Scenkonstnär 

Del av Konstnärliga Ledningen i Spångs Orkester. 
 

 


