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Examensproduktion #2 

Konstnärliga 

 kandidatprogrammet  

i skåde spelarkonst 2021 

 Teater högskolan i Malmö 

Urpremiär  9 juni 

 Livestreamas direkt från 

Bryggeriteatern i Malmö

Att spela teater är jätteroligt. Man härmar, lever sig in, tramsar,  
samspelar, överraskar och utmanar konventioner. Att jobba i  teater- 
branschen är jättejobbigt. Man konkurrerar, blir bortvald, ställer sig in  
hos maktpersoner och kämpar för att passa in i snäva ramar. Att utbilda 
sig till skådespelare är att lära sig både och. Man lär sig att upphöja  
leken till konstform, men ock så att lekens villkor är ganska brutala.  

”Folk kommer se mig och gråta” är en jättefri tolkning av  TV- serien 
Fame som gick mellan åren 1982–87. Den handlade om en sång-,  
dans- och teater-high school i New York och var något av det mest popu-
lära som gick på TV på den tiden. Den här föreställningen utspelar sig 
också på 80-talet i New York, men den är minst lika inspirerad av att gå 
på scenskolan i Sverige på 2000-talet. Jag gjorde det själv i Malmö för  
13 år sedan. Det ska dock sägas att  studenterna varken spelar sig själva 
eller rollfigurer från TV-serien även om deras egna livssituationer på vissa 
plan kan påminna om pjäsen.  Handling  en är också påhittad, men en del 
saker kan förstås ha hänt i verklig heten.  

Vi har valt att anpassa hela uppsättningen efter streaming-formatet.  
Vi för söker oss inte på något mindre än att göra en TV-serieinspirerad 
 långfilm i realtid som sänds live på internet. Ensemblen turas om att filma 
varandras scener i ett logistiskt och tekniskt virtuosnummer. Allt för att så 
många som möjligt ska få ta del av föreställningen på ett så bra sätt som 
möjligt. Vi har satsat på att kombinera filmens möjlighet att komma nära 
med teaterns för måga att leka och ta ut svängarna. Hela Bryggeri teatern 
på Teaterhög skolan i Malmö är ombyggd till en filmstudio där vi utnyttjar 
varenda kvadratmeter för att skapa vårt eget Fame-universum. 

För mig är det roligt att återvända till Teaterhögskolan med dessa  
fria fantasier och reflektioner över teaterbranschen, skolan och livet som 
omger den med alla motsättningar och sociala spänningar. Och det är 
ännu roligare att få möta de här 12 skickliga skådespelarna i avgångs-
klassen som jobbar stenhårt och solidariskt med kärlek, humor och 
mod. Det har varit en stor fröjd! Även om det ibland kan kännas mörkt 
att tänka på vill koren för våra liv inom teatern, så är det en ljusglimt  
i tillvaron att männi skorna i den här klassen nu är redo att befolka  
landets scener!
Erik Holmström

  You want fame? Well, fame costs!  
And right here is where you start paying. In sweat.
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Cajsa Svensson Nancy Morris, Hillary Anderson & Reklamfilms-crew
Carita Ivanova Cassandra Turner & Producent från Good Conscience  Theatre
Elle Kari Bergenrud Kelly Johnstone & Nikita
Erica Karlefjärd Green Melissa Bennet & Mrs Window  
(Montgomerys mamma)
Jakob Urman Douglas Walker & Mr Ballenger (läraren)
Jesper Bark Brandin Steven Swingston & Nikitas producent
Joel Schmidt Brian Scott & Melissas pappa
Klara Enervik Laura Myers & Miss Miller (dansläraren)
Lukas Olde Monnikhof Mark Bright & Mr Cronwell (teaterläraren)
Marta Andersson-Larson Mary Carter & Synthia
Martin Höjeberg Montgomery Jefferson Window, Vincent Parker,  
Före detta elev & Reklamfilmsregissören
Rebecca Plymholt Jennifer Green, Mrs Marshall & Avgångselev

Manus och Regi Erik Holmström
Scenografi Sandra Haraldsen & Erik Holmström 
Kostym & Mask Sandra Haraldsen
Ljusdesign Thomas Dotzler & Johanna Svensson 
Liveklippning Erik Holmström
Föreställningstekniker Thomas Dotzler & Johanna Svensson
Dramaturg Eva-Maria Benavente Dahlin
Ateljé Eva Hedblom & Ranin Souliman
Scenteknik och verkstad Thomas Dotzler 
Nyskriven musik Joel Schmidt
Pianoinspelningar Monica Tyllgren
Sångcoach Monica Tyllgren
Koreograficoach Kajsa Ingemansson
Grafisk design Jan Petterson
Fotograf program Roger Nellsjö
Fotograf porträtt Bodil Johansson
Producent Heléne Westberg
 
Tack till Malmö Opera & Bombina Bombast för teknik & konsultation 
och Monika Hydbom & Percy Nilson för lån av hockey utrustning. 
Musik upphovsrättsfria karaokeversioner

Medverkande/rollista  
 

“Because she 
competes with  
no one, no one 
can compete  
with her.” 
- Lao Tzu

“Three years  
later and  
I’m still an  
idiot. Thanks  
for nothing.”

”When the power 
of love over-
comes the love 
of power, the 
world will know 
peace”.  
– Jimi Hendrix

”Never to suffer 
would never to 
have been  
blessed.” 
-  Edgar Allan 
Poe

”Failure  
is a choice.”

”I will never 
walk alone.  
I have Jesus.” 
-  Jeremiah 26:3

”Opportunities 
don’t happen.  
You create them.” 
- Chris  Grosser

”The past beats  
 inside me like a 
 second heart.” 

”Why am I  trying 
to become what 
I don’t want to 
be... when all 
I want is out 
 there, wating for 
me the minute  
I say I know who 
I am.” 
-  Arthur Miller

”I want my 
 eyelashes  
to be as black 
as my soul  
and as long 
as the list of 
 people I hate.” 

Nancy  Morris Kelly  Johnstone

Melissa  Bennet Mark BrightDouglas Walker Mary  Carter

Brian  Scott Jennifer GreenSteven 
 Swingston

Montgomery   
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 Window

Cassandra  
Turner 

Laura  Myers

”Those who know, 
do.  Those that 
understand, 
teach.” 
- Aristotle

 

”I am a bag of 
bones stuck to 
a very  large 
rock spinning a 
thousand miles  
an hour.” 
– Macaulay 
 Culkin

year 
book School 

of the Arts




