CV Marie Dalsgaard
Født 1981
Uddannet fra Skuespillerskolen v/Aarhus Teater 2004-2008.
Det Kongelige Teater
”De fulde” (2019)
”Den Kroniske Uskyld” (2018)
”Tør aldrig tårer bort uden handske” (2018)
”68” (2018)
”Maskerade”, Pernille (2017-18)
”Farlige forbindelser” (2017)
”Højskolesangbogen” (2017)
”Der var engang en sang, der hed Arne” (2017)
”Drømmeforestillinger” (2016)
”Ødipus og Antigone” (2016)
”Live Dubbing” (Eventministeriet 2016)
Tilknyttet DKT’s Det Røde Rum 2013-16
”Det mørke net”, Alice (2015)
”Menneskedyr” (2015)
”White Girl” (2014)
”Metamorfoser” (2014)
”Sandmanden”, Olympia (2014)
”Doppler”, Frida (2014)
”Hedda Gabler” (2014)
”Singing in the Rain” (2013)
”Har har har De set min kone” (2012-14)
”Hovedløs sommer”, hovedrollen (2012-13)
”Lulu”, Kadeka (2012)
”Tilbage til ørkenen”, Fatima (2011)
”My Fair Lady”, Eliza (2010)
”Gengangere” (2011)
Edison
”Nick Cave, Teaterkoncert”, Lottie (2009)
Aarhus Teater
”Romeo og Julie” (2010-11)
”Nick Cave Teaterkoncert” (2007) + på Edison i 2009
”Kosmisk Frygt – eller den dag Brad Pitt fik paranoia” (2008)
”Kødkarrusellen” (2009)
Odense Teater
”Macbeth” (2017)

Nørrebro Teater
”Kjeld og Dirch”, Bente (2011)
Det Danske Teater
”Gummi Tarzan”, Mille (2004)
Revy
Hjørring Revyen, Årets revy (2011)
Dogmerevy på Samsø (2008)
Københavnerrevyen ”Alt skal væk”, Bådteatret (2004)
Tisvilde Sommerrevy (2003)
Ganløse Revyen (2002) (nomineret til Årets Dirch)
Film og tv
”Dronningen”, spillefilm, Ellen (marts 2019)
”Undtagelsen”, spillefilm (premiere august 2019)
”Gooseboy”, Wikke og Rasmussen spillefilm (premiere oktober 2019)
”Den som dræber – Fanget af mørket” (serie på Viasat 2019)
”Løbeklubben”, tv-miniserie (2018)
”Thomas14”, tv-miniserie, Thomas’ mor (2018)
”Klassen”, tv-serie (2017)
”Ditte og Louise” (2015-16)
”Lillemand”, Sonja (TV2, 2014)
Rådet for Sikker Trafik: ”Nederen forældre”, ”Filips far”, ”Voksenfest” (2014)
Eventyrteatret
1996 ”Askepot”, suppekok – ”Det Gode skib Julestjernen”, Konkylie havfe
1997 ”Svinedrengen”, Fru Hytte(meier – ”Kalendergaven”, City 2
1998 ”Hans og Grete”, Heksen Krapylia
1999 ”Prinsessen på ærten”, Dronning Dyveke
2001 ”Snedronningen” titelrollen – ”Hjælp det er jul” i Glassalen, første julemusical i Tivoli
2002 Skuespiller og medarbejder på juleshowet ”Sne på skærmen” i Amager Centret
Ansat i Eventyrteatret som kontorassistent og sminkør i 2002.
Priser
Eventyrprisen (2019)
Reumerts Talentpris (2009)
Lauritzen-prisens rejselegat (2010)
Nomineret til Årets Dirch for Ganløse Revyen (2002)
Podcast Den 4. Væg: https://soundcloud.com/teaterspot/42-marie-dalsgaard
Podcast Klar Scene, marts 2019
https://www.listennotes.com/podcasts/klar-scene/12-marie-dalsgaard-KMSDGlaAFyo/

