CURRICULUM VITAE

Magnus Jonsson
”Dijay Mustang”

DICIPLINER

Cirkus - Clown, Eld artist, Fakir, Jonglör och Trollkar
Övrigt – Skådespelare, Pedagog, DJ, Musiker, och Film skapare
ARBETSLIV

1996- Event - Jobbar med olika event byråer och bokare- Min roll Regisör, koreograf och
ide, gjort allt från eld show i melodifestivalen, Rock videos till medeltidsfestvaler
2003 - Why Productions EF - Artistförmedling, musik- och filmproduktion inom cikus och
scenkonst området, - Jag är Grundare samt ägare
2014 SOMMARTEATERPÅKRAPPERUP Skådespelare och eld koregraff I Romeo?Juliet
2014 - Ingelsträde medeltidsfestival medlem I styrelsen samt artist
2013 Cirkus Cirkör – anstäld som Pedagogiskt utvecklings ansvarig 1 år
2009 - 2013 Klubb Element - En ideell förening för dig med någon form av
funktionsnedsättning. Sveriges coolaste klubb? En klubb där du kan lära dig DJ,
schratching, breakedance, street art och hur man gör en film. Jag är initiativtagare,
grundare, producent och delaktig i Fruängsgårdens disco i Stockholm som Dj och stöd
person.
2008-2013 Amarilla studio
Grundare av musikstudion Amarilla music Min roll producent, låtskrivare
2007 – 2013 Isen Brinner. - Skansens nya satsning på firandet av midvintersolståndet.
med cirkus, eld och musik –Min roll har varit Initiativtagare, koreograf, regisör, producent
och artist

2004 – 2012 Burnt Out Punks –
Nycirkuseldshow med turné och spelningar i blan VM skidskytte i Östersund, Malta I Polen,

Fusion I Tyskland, Piteå dansar och ler, Storås I Norge, Sundsvall, Skansen, Göteborgs
Kalaset, Fittja Förfest, Gdansk Teaterfestival i Polen, Storås festivalen I Norge, Urkult,
Parkteatern, Kulturfestivalen, At:tension festivalen i Tysk- land, Skansen, TV Riksgalan –
Min roll Grundare, artist, producent, DJ och en av tre konstnärliga ledare mm
2008 -2012 Circus Arts AB - Artistförmedling, produktion och konsult bolag inom eventoch nycirkusbranchen. Min roll har varit koreograf, regissör, artist, eventansvarig, producent
samt delägare
2005 – 2012 Moulin Noir - Burlesk julmiddagsvarieté i Subtopia kulturhus , Alby, Stockholm
Kulturfestival även Ronneby Kulturfestival, Hamburger Börs samt Salong Giraff samt event
– Min roll idé, DJ och artist

2001- 2008 Cirkus Cirkörs - Verksamhet för funktionshindrade i samarbete med barnens
dagverksamheter och Habili- teringscentrum. – min roll var Uppbyggnad, initiativtagare samt
dokumentärare
1996- 2008 Jauvet - Gyckelgrupp med flera turner, shower och teater föreställningar. T.ex.
Gycklarnas Hamlet . –Min roll Grundare och artist
2008 Lögner att älska - Långfilm av Torkel Knutsson – Artist
2007 Clowner Utan Gränser - Informationsturné om Funktionshinderarbete i Jordanien –
Min roll Artist och Turnéledare
2007 Förfest 07 – Nycirkus/kulturfestival I Alby/Fittja - Min roll Initiativtagare, organisatör,
artist
2005 – 2007 Cirkusliv Sydafrika - Nycirkusprojekt genom Cirkus Cirkör i Durban,
Sydafrika. Med stöd från Sydafrikanska Kultur- departementet och svenska Kulturrådet
startade vi projektet CirkusLife – South Africa. Det handlar bland annat om utveck- ling av

pedagogik i cirkusarbete och involverar såväl gatubarn som lärare cirkuspedagoger
stannade kvar på plats för att träna upp lokala pedagoger. - Projektledare samt pedagog,
Min roll ansvarig projectledare
1998- 2004 Clownen Brinner - En varietégrupp med bla, happenings, eldshow, gyckel och
mingel – Min roll Grundare och artist
2001-2004 ”IGEN” show med Clownen Brinner – Artist och producent, min roll initiativtagare Grundare och Artist
2003 God Morgon Sverige - Turne med JAM (en turnerande öppen scen i Riksteaterns &
lokala arrangörers regi. och flera andra organisationer – min roll var Artist
2002-2003 Riksorganisationen Cirkus ringarna - Ett nordiskt nätverk för ungdomar som
tränar cirkus. Vi har därför även medlemmar i Danmark, Norge och på Island i syfte att
sprida nycirkuskulturen . – Jag var Ansvarig ledare och organisatör
1998-2001 Boule 1 - boule hallen - Bartender och boulinstruktör
1998-2000 Öppen Träning - Träningsverksamhet för professionella i Cirkus Cirkörs regi –
Jag var Ansvarig
1999 ”Nere vid kanalen” - Cirkusshow med Clownen Brinner i samarbete med Cirkus le
fou –Min roll Artist,regisör, producent och initia- tivtagare
1997- 1999 Commedia gillet - Gyckel/commedia/maskgrupp med flera föreställningar och
events – Min roll artist, skådespelare och medlem

IDEELT ARBETE
2010–2012 Clowner Utan Gränser Är ordinarie i styrelsen

2008-2009 Clowner Utan Gränser - Arbete på Eden Center utanför Rangoon i Burma , ett
rehabiliteringscen- ter för barn med funktionsnedsättning. Där har de tränat tillsammans
med barn, personal och gemensamt skapat en avslutnings¬föreställning. Dessutom har de
rest runt och spelat upp sin clownföreställning på olika barnhem. – Min roll, Biståndsar- bete
som clown och cirkuspedagog samt utvecklare av behovet I Burma
2005-2009 Clowner Utan Gränser - Medverkande artist mm på Clownnäsans dag

2007 Clowner Utan Gränser Arbete med barn med funktionsnedsättning i Jordanien/
Aman tillsammans med IM Indivi- duell Människohjälp. –Min roll biståndsarbete som clown
och cirkuspedagog

UTBILDNINGAR
1999 -2000 Cirkuspiloterna Cirkus Cirkör
1997 - 1998 Gycklar Linjen på Folkuniversitet mask och kommediacentrum
1995 – 1997 Marieborgs teater linje inriktning skådespelare och pedagogik
1995 -2005 div kurser bla på Riksteatern med Nola Ray, Clown kurs med Mario
Ganzales

SPRÅK
Engelska
Svenska
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Hemsida:
Född:
Körkort:

Martin Jägares väg 6, 263 91 Höganäs
0707-711931
magnus@whyproductions.se
www.whyproductions.se
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