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10 tæt på med Luise Dons 
 
1. Hvad betyder det for dig at være med i Vild med dans? 
Det er kæmpe stort. Mest på den menneskelige front. Man kommer tæt på sin partner, 
skal finde et fælles sprog. 
Plus, det mest fantastiske sammenhold med de andre par og produktionen. 
Det er som at være på højskole. 
En gave en oplevelse. 
 
2. Hvad har været din største danseoplevelse nogensinde? 
At danse VM latin i Østrig og i Blackpool, England. Jeg var blandt de 24 til VM og blandt 
de 80 i Blackpool ud af 400 par 
VM oplevelsen var stor på grund af stedet i Innsbruck, den måde det var organiseret på 
og danse med verdens bedste par. 
Blackpool er den største turnering med en helt speciel atmosfære. 
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3. Hvad er din livret og hvad kan du ikke spise? 
Jeg elsker kød med bearnaise sovs til. Jeg kan ikke spise hjerter, lever og andet 
indmad. 
 
4. Hvor har du holdt din bedste ferie nogensinde? 
Jeg elsker Italien. Sardinien og Alghero er hyggelige og skønne steder, og så elsker jeg 
italiensk mad. 
 
5. Har du nogensinde været bange/hvad kan gøre dig bange? 
Jeg er super bange for edderkopper . 
Tanken om at miste, kan også gøre mig bange. 
 
6. Hvem drømmer du om at danse med, hvis du selv kunne vælge frit? 
Jeg danser med ham nu, Chris Christoffersen. Vi forstår hinanden. Vi har ens mentalitet 
og samme måde at arbejde på. Og så er han et fantastisk menneske. 
Skulle jeg danse med en anden, så skulle det være Niklas Landin, den danske 
håndboldlandsholds Målmand. 
 
7. Hvad er godt og skidt ved Odense? 
Hyggelig by, dog lidt for lille. Odense er lille, og det er dejligt og træls på samme tid. 
Byen er lidt for død i forhold til by livet og lidt provinsagtig. 
Jeg kan godt lide storbyer, hvor der er plads til alle typer. Der går lidt for meget tunika 
og hakkebøf i Odense nogen gange. 
 
8. Hvilke tre apps benytter du mest og hvorfor dem? 
Facebook, mobilepay og dj app. Facebook er jo en tidsrøver og genialt medie på 
samme tid. Man SKAL lige tjekke... 
Mobilepay er et genialt betalingsmiddel, venner imellem.... 
Dj appen bliver flittigt brugt, da jeg er totalmusik afhængig, og det er fedt med 
temporegulering. 
 
9. Hvordan slapper du bedst af? 
Jeg slapper bedst af når jeg er mig selv, når jeg lytter til musik eller samler inspiration 
på youtube. 
 
10. Hvad glæder du dig mest til i efteråret 2015? 
Endnu mere vild med dans. 
 


