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Står gärna i rampljuset
Matilda Grahn och Teodor Runsiö har huvudroller i årets julkalender.
Matilda Grahn från Salem
spelar en av huvudrollerna i årets julkalender.
Snart blir hon en kändis.
Och det gör ingenting.

Molin, Özz Nujen, Johan Rheborg,
Amy Diamond, Jonas Karlsson och
Alexandra Rapaport.
Av de mer erfarna kollegerna
lärde sig Matilda och Teodor koncentration och fokus.
– Som att man inte får börja
skratta när det är tagning, säger
Matilda.
– Och om man gör något fel så
är det bara att fortsätta, säger Teodor.

– Jag tror mina kompisar i skolan
tycker det är ganska kul att jag är
med, säger hon.
Och det tycker hon själv också.
Rollen ﬁck hon efter att ha sett Han berättar att han tappade en
en annons i tidningen och prov- tand när han skulle bita i knäckﬁlmat. Det är förebröd
framför
sta gången hon är
kameran, att Mamed i tv, även om
tilda skrek ”åh, vad
hon inte är helt
äckligt” och att de
ovan vid att stå på
båda hade svårt att
scen.
sluta skratta när de
– Jag har spelat
skulle göra en scen
teater tidigare på
tillsammans med
MATILDA GRAHN
Murgrönan
och
Amy Diamond, som
det gör jag fortfaspelar isprinsessa i
rande, säger Matilda som velat julkalendern.
bli skådespelare ända sedan hon
Inspelningarna kunde vara gani femårsåldern var på Dramaten ska krävande. Och på helgerna
och tänkte att hon också ville stå måste de läsa in repliker.
där på scen.
– När jag kom hem ville jag
verkligen bara vara mig själv, säÅrets julkalender heter ”Las- ger hon. Nästan överdrivet ville
semajas detektivbyrå” och ut- jag vara mig själv och mina komspelar sig i lilla Valleby, där två pisar kunde tycka ”gud, vad håller
tioåringar startar en detektivbyrå. hon på med”.
Tillsammans med stadens polisDet låter som att det är ganmästare dras de snabbt in i en rad ska jobbigt att vara skådespemysterier som behöver lösas. Ma- lare. Vill du ändå bli det när du
tilda Grahn spelar den ena halvan blir stor?
i deckarduon och Teodor Runsiö
– Det skulle vara kul att få spela
gör den andra.
teater. Men jag vet inte för jag är ju
Dessutom ﬁnns en hel räcka inte vuxen än.
kända svenska skådespelare med
i rollistan. Tomas Norström spe- L Louise Kristoffersson
lar polismästaren. Dessutom syns louise.kristoffersson@mitti.se
bland andra Pia Johansson, Rachel tel 550 551 19

”Mina kompisar kunde tycka
’gud, vad håller
hon på med’.”

W Har just ﬂyttat till Söderby i Salem
skola nu när vi har ﬂyttat”.
W Aktuell: Har en av huvudrollerna i SVT:s julkalender ”Lassemajas detektivbyrå”.
W Om Söderby: Det är trevligt,
väldigt lugnt och det händer inte
så mycket. Men de håller på och
bygger och det blir ﬁnt.”

Teodor Runsiö och Matilda Grahn spelar de kluriga dubbeldeckarna i årets julkalender.

i korthet
Lekfull duo på Oktoberteatern
MUSIK Coolt, böljande och lekfullt. Det är några
av de omdömen som kritiker har fällt om jazzduon
Anna Christoffersson & Steve Dobrogosz. De ligger
någonstans mellan pop och jazz, Cole Porter till
Lennon/McCartney.
Annas sång och Steves lekfulla pianospel är inte
banbrytande men helt enkelt väldigt bra som det
är, tyckte Geﬂe Dagblad efter en spelning nyligen.
Den nyﬁkne kan lyssna på deras cd ”It’s always
you”.
Den ännu mer nyﬁkne kan se dem live på onsdag kväll. Då framträder duon på Oktoberteatern i
Södertälje klockan 19.

Rondellhundarna förökar sig snabbt
GATUKONST Rondellhundarna fortsätter att föröka sig. Minst
nio nya jyckar har iakttagits sedan en av de första upptäcktes
vid Hammarby fabriksväg i början av november.
I de södra kommunerna har en nyligen plockats undan i
Tyresö, en annan står i rondellen vid Värmdö marknad.
Mer eller mindre kända upphovsmän på orter i hela landet
har spritt innovationer efter att ett hundkonstverk vandaliserades i Linköping. En del får vara kvar, andra inte.
Värmdö har fått en ron-

dellhund.
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tipset!
Framtidens ﬁlm. Biostolar kan röra sig ﬁlmupplevelsen förstärkas.
framåt, bakåt, i sidled och kittla rygg- Konceptet kallas 4D-biograf och ﬁnns
på Tekniska museet från 15 januari.
en, rumpan och benen.
Med 3D-ﬁlm och idel ny teknik ska
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Snart premiär för
tomterevy på Tom Tits
REVY På onsdag kväll uppstår julstämning i Pelarsalen på Tom Tits Experiment.
Då bänkar sig publiken till middag och
den traditionella julrevyn Tomteröster.
Det är Lisa Nordell, Cecilia Öhrwall och
Lise Edman som hanterar gitarr, dragspel, bas och trummor. Dessutom sjunger
de och spelar upp sketcher om julen. Alla
tre är proffs med stor erfarenhet från
olika scener.
Årets julrevy blir den trettonde i ordningen och andra gången man spelar på
Tom Tits.
Premiären är på onsdag kväll. Därefter
är det föreställningar till och med 20
december.

SE

W Namn: Matilda Grahn.
W Ålder: 11 år.
W Bor: Familjen har just ﬂyttat
från Rönninge till Söderby, Salem.
W Familj: Mamma, pappa, syster,
14 år, och bror, 13 år.
W Gör: Går just nu i Skogsängsskolan, ”men kanske ska jag byta

