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Ana Isabel Casquilho nasceu em Lisboa, Portugal, em
12 de maio de 1993. Começou a frequentar aulas de
dança clas
́ sica muito jovem e, aos 10 anos ingressou
na Escola Artística de Dança do Conservatório
Nacional. Em 2011 graduou-se obtendo o diploma
oﬁcial de bailarina, recebendo o Prem
́ io de Meŕ ito de
melhor aluna do seu ano atribuid
́ o pelo Ministeŕ io da
Educaçao
̃ . Ainda na escola, no seu uĺ timo ano cocoreografou com Marta Almeida a sua primeira peça,
Gokakkei . Em 2011 ingressou na Codarts,Roterdao
̃ ,
onde obteve o seu BA em dança moderna, tendo sido
bolseira entre 2012 e 2015 da Fundação Maria
Magdalena de Mello. Em 2014, coreografou Keep in
Touch, que foi selecionado para ir em tournee
́ com o
programa de repertoŕ io da Codarts. Um ano depois,
Keep in Touch foi nomeado para o “IT's Kristina de
Chatêl Award”.
Em 2015, enquanto dançava para a companhia
Introdans em Arnhem, Holanda, coreografou In
́ tima
para o programa de jovens coreog
́ rafos. Em Agosto
desse ano, ingressou como bailarina solista no Ballet
Hagen na Alemanha onde criou Nua, |88, Hosanna e

Grândola. Um excerto da peça Grândola foi escolhido
para ser apresentado na “Regenbogen Gala” e no
“Schwarz-Weiss-Bunt Kulturfestival” no Teatro Hagen.
Grândola foi tambem
́ dançada pelos alunos ﬁnalistas
da Escola Artística de Dança do Conservatório
Nacional em 2020 e será remontada novamente em
2022. |88 foi reposto na In Tranz YT Cia. Jovem
baseada em Vila Nova de Famalicao
̃ em Janeiro de
2021 para o programa Intranzyt o.o. Em Abril de 2022
irá apresentar uma nova criaçao
̃ a convite do diretor do
Ballet Augsburg, Ricardo Fernando, como parte da
produçao
̃ “New Comers” do Staatstheater Augsburg,
onde se encontra como bailarina solista desde 2019.
Até ao presente trabalhou com Ricardo Fernando, Itzik
Galili, Cayetano Soto, Jiři Kylian , Johan Inger, Karole
Armitage, Patrick Delcroix, Alonzo King, Andonis
Foniadakis, Francesco Nappa, Hugo Viera, Nadav
Zelner, Marguerite Donlon, entre outros. Dançou
també repertório de Marco Goecke, Alexander Ekman,
Alejandro Cerrudo, Nacho Duato, Jacopo Godani ,
entre outros. Encontra-se a tirar a licenciatura em
Gestão à distância com a Universidade Aberta.

