
        

                   

PRESSMEDDELANDE 
Urpremiär den 2 oktober 2016! 

 
Skolungdomar idag måste förhålla sig till krav. Skolan, samhället, media och 
fritidsaktiviteter såsom sport sätter press på barnen. I en rapport från 2015*, skriver 
Skolinspektionen att många skolelever, varav mer än hälften av tjejerna, mår dåligt 
på grund av stress. Utifrån intervjuer och träffar med ungdomar i mellanstadiet, har 
Expressteatern skrivit en ny föreställning, Ömhjärtad, med urpremiär den 2 oktober.  
 
 
Hjärtat slår typ 70 gånger per minut. Det är mer än tre miljoner gånger på en 
månad. Om man är arg, glad eller stressad förändras pulsen. Ömhjärtad 
handlar om tre unga som går i samma klass. Ida vill vara bäst i allt. Niklas är 
jokern, mest intresserad av basket. Och så finns Kari. Hon känner så mycket, 
hon har svårt att bestämma sig. Läraren vill att barnen ska trivas, men hon har 
fått nya mål av rektorn: barnen måste kunna klättra högt, simma långt, skriva 
välutvecklat och motivera svaren. Men tänk om man inte kan?  Om man vill 
skriva, men pennan inte vill röra sig? Och hur klarar man att orientera, om 
man måste hjälpas åt för att komma i mål? 
 
 
Föreställningen blandar mim, ord och musik, och är skapad och skriven av  
Ed Damron och Vidisha Mallik, med hjälp av ensemblen.  
Efter urpremiären 2 oktober kommer föreställningen att spelas på 
Expressteatern söndagarna 16 och 23 oktober, samt för skolpublik under 
veckan. 2200 mellanstadie-elever i Malmö kommer att se föreställningen 
under spelåret 2016-17. Ömhjärtad kommer även att spelas för skolor från 
andra orter i Skåne, och kommer att turnera under spelåret 2017-18. 
 
LÄNK TILL PRESSFOTO:  
http://www.expressteatern.nu/pressmaterial-omhjartad/ 
 
Kontakt: Kajsa Littgren/producent  040-12 41 11, kontor @expressteatern.nu 
 
 
 
 



        

MEDVERKANDE OCH PRODUKTION 
av: Damron/Mallik 
musik: Hugh Chandler 
scenografi: Anna Sjölin 
kostym: Karin Oscarsson 
regi: Ed Damron 
medverkande: Victoria Dedekam, Vidisha Mallik, Nanna Nore, Björn Sällqvist 
producent: Kajsa Littgren 
* 

”Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i 

sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. I granskningens elevenkät, 

där nära 3 000 elever svarat, uppger många av eleverna att de under en period 

senaste året mått dåligt eller varit oroade på grund av otrygghet, stress, 

nedstämdhet eller annat, att de träffat skolpsykolog.  

Sammanfattning-Rapport 2015:05 -Elevhälsa 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/k
valitetsgranskningar/2015/elevhalsa/15-04-elevhalsa-sammanfattning.pdf 
 
 
 
OM TEATERN 
Expressteatern bildades 1986 i Paris och var under några år verksam i 
Stockholm. Sedan 1990 hemmahörande i Malmö med egen scen på 
Rörsjögatan 26. Hittills har teatern gjort 32 uppsättningar, varav merparten för 
barn- och ungdomspublik.  Spelplatserna har varierat: både teatrar, skolor, 
parker, arbetsplatser, flyktingförläggningar, såväl som kyrkor, fritidsgårdar, 
folkets hus, och bibliotek. Mestadels turnerar teatern i södra Sverige, men har 
även gästspelat i USA, Lettland och Polen. Ed Damron har tillsammans med 
Vidisha Mallik skrivit, spelat eller regisserat samtliga av Expressteaterns 
trettiotvå produktioner. 
 
OM DE MEDVERKANDE 

Skådespelare/ Björn Sällqvist är utbildad på École internationale 
de Théâtre Lassaâd i Bryssel (filial till Ecole Lecoq). Efter examen har han gjort 
egna föreställningar, såsom monologen Frida är gravid! i samarbete med 
Teater Galeasen. Han har frilansat professionellt inom film och teater bl a på 
Teater Sesam och Lule Stass. Han har även jobbat som dansare i 
Danskompaniet Spinn. Våren 2016 gick han Stockholms Dramatiska Högskolas 
(STDH) utbildning i Filmskådespeleri för yrkesverksamma skådespelare. 



        

 Skådespelare/ Nanna Nore har en Masterutbildning från 
Teaterhögskolan i Malmö och har även studerat vid Scoula Teatrale Giovanni 
Poli i Venedig. Som frilansskådespelare har hon arbetat på Teater Sagohuset, 
Månteatern, Byteatern, Malmö Stadsteater m fl. Med Teateri  (svensk-
italienska samproduktionen med Teatrio all´improvviso i Mantova) turnerade 
Nanna med NILS – resan mot norr i Sverige, Frankrike, Schweiz och Italien. Hon 
har också arbetat fram och spelat föreställningarna Om Karin Boye och 
Margot Hanel och Och Nu är jag här – en fragmentarisk berättelse om livet. 

 Skådespelare/ Victoria Dedekam är en norsk skådespelare, 
utbildad på den internationella teaterskolan The Commedia School i 
Köpenhamn. Hon har studerat Pedagogisk Drama vid Malmö Högskola, och 
Drama og Teaterkommunikasjon vid HiOA och Forstudium Teater i Oslo. Hon 
har arbetat som teaterinstruktör för Oslo Musik og Kulturskole och Ferie Camp i 
Köpenhamn. Den sista tiden har hon spelat i uppsättningen Le Grand Finale 
samt skapad föreställningen Hurra för Scandinavia! med teaterduon My & 
Victoria. 

  Konstnärlig ledare-skådespelare/ Vidisha Mallik är tillsammans 
med Ed Damron konstnärlig ledare för Expressteatern som hon grundade 1986 
i Paris efter två års studier vid École Jacques Lecoq. Tidigare har hon studerat 
teater vid Institutionen för Dramatik vid Göteborgs Universitetet samt vid The 
Commedia School i Stockholm. 
 



        

 Konstnärlig ledare-regissör/Ed Damron utexaminerades 1979 
med BA i Drama vid Theatre Department University of North Carolina, 
Greensboro. Efter flera års arbete med TOUCH mime theatre och som solo 
artist i USA, och två års utbildning vid Écoles Jacques Lecoq, Paris, hamnade 
Ed i Sverige 1987 där han sedan dess har arbetat med Expressteatern. Ed har 
varit Visiting Professor vid Theater Department vid University of Missouri-Kansas 
City  

 Kompositör & musiker/Hugh Chandler har en master-examen i 
musik från University of South Carolina och har doktorerat i musikkomposition 
vid Texas universitet. Han arbetar som gitarrist och tonsättare och har gjort 
musiken till många av våra uppsättningar, Prima Vera, Badet, Vinterns 
hemlighet och Björnen som inte kunde sova. 

  Scenograf & Illustratör/Anna Penna Sjölin jobbar med 
illustration, grafisk formgivning, måleri och scenografi som frilans under 
namnet AnnaPenna. Sedan 1999 har Anna illustrerat många av 
Expressteaterns affischer och trycksaker, och även gjort scenografin till flera 
av våra föreställningar, bl a Vinterns hemlighet och Björnen som inte kunde 
sova. 



        

 Karin Lindahl Oscarsson är utbildad modedesigner med fokus 
på drapering och konstnärliga uttryck och tog sin master examen från 
Danmarks Designskola 2012.  Men redan under studierna började hon frilansa 
som kostymör, scenograf och rekvisitör för teater, tv och dramaproduktion. 
Karin arbetar återkommande på SVT och Malmö Latinskola. På Expressteatern 
har Karin varit med och skapat kostymer och scenografi till Ömhjärtad.  
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