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Många nya talanger på scen

I morgon är det premiär för Scen Österlens uppsättning av musikalklassikern 
”Annie” och på scen står fler nya skådespelare än någon gång tidigare. 
Premiär är det också för regissören Michelle Lindstedt. 

Lucinda Larsson spelar sin första huvudroll som Annie. ”Nu börjar det bli ganska nervöst”, säger hon två dagar innan premiären. Foto: Mattias LundvaLL

Maja Mårtensson, tio år, spelar både dockan Wacky och barnhemsbarnet 
Dino.

35 barn, varav hälften helt nya på Scen Österlen, ger i år musikalklassikern 
”Annie”.

Brantevik

d et är bara två da
gar kvar till pre
miären när YA 
träffar regidebu

tanten tillsammans med 
ett gäng unga skådisar 
utan för scenladan. 

– Det är första gången 
jag är regissör men jag har 
både varit tekniker och 
stått på scen tidigare, sä
ger Michelle Lindstedt. 
Jag tänkte att det var dags 
att testa en ny arbetsdel 
och har försökt se det som 
en chans att utvecklas. 

35 barn är det som det 
ska hållas ordning på, 

både uppe på och bakom 
scenen. I år är det dess
utom extra många utav 
dem som gör sin första 
sommar på Scen Österlen. 

– Det är väldigt många 
nya, uppemot hälften, sä
ger Michelle Lindstedt. 

två av dem är Ebba Hel
mersson och Livia Tapper, 
båda åtta år gamla. 

– Jag brukar vara med 
på drama när vi har 
elevens val i skolan. Det är 
så roligt att få överdriva en 
känsla, tycker Ebba Hel
mersson.

Livia Tapper har sett sin 

storasyster på scen tidiga
re år och tyckte att det var 
dags att haka på själv. 

– Det är roligt att få vara 
en annan person.

Det blir första gången som 
Scen Österlen sätter upp 
”Annie” och för Michelle 
Lindstedt var det ingen 
tvekan om valet. 

– Jag var ganska sen in 
på musikalspåret och ”An
nie” var en av de första jag 
såg. När de frågade om jag 
ville regissera visste jag di
rekt vad jag ville göra. Den 
handlar inte bara om An
nies resa utan också om de 

andra barnen som inte får 
samma möjligheter. Det är 
mycket den tanken jag vill 
väcka hos publiken. 

– Även om pjäsen är 
gammal är den väldigt ak
tuell i dag, flikar Lucinda 
Larsson in.

i år spelar hon sin första 
huvudroll på Scen Öster
len. 

– Det börjar kännas att 
det snart är premiär. Jag 
har inte tänkt så mycket på 
att det ska komma publik 
tidigare men nu börjar det 
bli ganska nervöst. 

Onsdagens premiär för 

barngruppen är redan 
slutsåld men det ges före
ställningar fram till den 
sista juli. 

Ungdomsgruppen spe
lar i år ”Parade” som är en 
verklighetsbaserad och 
mörk historia, klädd i 
svängig jazz, gospel och 
blues. Premiär för denna 
är det på fredag.

Mattias LunDvaLL
mattias.lundvall@ystadsallehanda.se

Marie LundMark 
Johansson, före detta 
Simrislundare.

”Jag kunde 
knappt 
somna i går”

@ Hallå där

Marie Lundmark 
Johansson tog initiativet 
till Facebookgruppen ”Vi 
som växt upp i Simris
lund”. I helgen arrange
rades en återträff för de 
gamla Simrislunds
barnen. 

1 Hur blev träffen?
– Över förväntan, vi 
blev runt 40 stycken. 
Det var många gamla 
klasskamrater och de 
kom både från andra 
håll i Skåne, från Stock
holm, USA och Austra
lien. Jag träffade också 
en gammal granne som 
jag inte har sett på 38 
år. 

2 vad fick dig att 
arrangera detta?
– I vintras pratade jag 
med en gammal klass
kompis som numera 
bor i USA. Hon skulle 
komma hem till Sveri
ge till sommaren och 
då tändes en idé i min 
skalle. Jag bildade 
gruppen på Facebook 
som fick snabb sprid
ning. Därför uppmana
de jag till en återträff. 

3 Hur känns det att ha 
lyckats samla alla?
– Det är en upprymd 
känsla och jättekul att 
det blev så många posi
tiva reaktioner. Jag 
kunde knappt somna 
i går kväll utan låg bara 
och tänkte på alla som 
kom. Det var sjukt hur 
mycket minnen som 
väcktes till liv när vi 
satt och pratade.

4 vad har du för min-
nen från simrislund?
– Att alla lekte med 
alla. Mamma kunde 
släppa ut mig som liten 
för hon visste att det 
alltid fanns äldre barn 
som tog hand om de 
yngre. Därför hade 
man många gemen
samma kamrater.

5 Blir det fler träffar för 
simrislundarna?
– Ja, vi har bestämt att 
detta får bli återkom
mande. Vi kör den för
sta söndagen i juli och 
har redan kallat till 
nästa år. 

Mattias LunDvaLL


