
GEMMA
HANSSON
CARBONE
AC T R E S S

Jag är  en i ta l iensk-svensk  skådespelerska som al l t id  le tar
ef ter  nya utmaningar  och hor isonter ,  i  mi t t  l i v  och i  mi t t
arbete .  
Jag är  öppen för  nya ro l ler  och sät t  at t  ut t rycka konst  och
underhål ln ing,  oavset t  om det  är  teater ,  f i lm,  dans,  boxe
el ler  broder i .  Jag ser  f ram emot  at t  samarbeta med er  och
leverera er  v is ion!
Jag bor  i  Göteborg men är  t i l lgängl ig  för  at t  resa och arbeta
överal l t  i  Sver ige och utomlands.

EDUCATION

2018-2021

2009-2011

2002-2007

Internat ional  masterclasses by Theodoros
Terzopolous (GR)

BA Act ing course at  Civ ica Accademia d’Arte
Drammatica Nico Pepe ( IT)

Belcanto and choir  at  Conservator io  di  Musica
Luigi  Cherubini  –  F lorence ( IT)

THEATER

2020-2022

2016

2015

2013-2014

“Traces of  Antigone” directed by El l i
Papakostant inou & ODC Ensemble
produced
(G,  huvudrol l )

“Lysistrat i”  directed by Michai l
Marmarinos
(Horacle ,  koryfe)

“Uncle Vanja"  directed by Tomi Janesic
(Elena Andreevna,  huvudrol l )

“Uso Umano di  Esser i  Umani"  and “Natura
e Origine del la  Mente” directed by Romeo
Castel lucci/Socìetas  Raffael lo  Sanzio

SKILLS

Improvisat ion,  röstskådespelar i ,
s jungning (belcanto och jazz) ,
kampsport  (boxe,  MMA,
tai j iquan) ,  r idning,  körkort  B,
dans,  surf ,  målning,  brodering

CONTACTS
+46 733  394181
+39 392 6411344
gemmahcarbone@gmail .com

FEATURES

LANGUAGES

Engelska,  Svenska,  I ta l ienska,
Grekiska

AGENT

Dark Duck Agency
För  bokning kontakta:  
Jonas Lönn
+46 706 92 29 04
jonas@darkduckagency.com

Spelålder
Födelsår
Ögonfärg
Hårfärg
Klädstor lek 
Skostor lek 
Längd
Tatueringar

25-35
1988
Ljusblå
Mörkblond 
38-40
38-39 
171  cm
Ingen

FILM

2016

2012

“Padre” directed by Giada Colagrande,
produced by Bidou Pictures,  starr ing
Wil lem Defoe and Marina Abramovic

"T'A"  directed by Marco Negri ,  produced
by Ten Fi lms


