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Alexandra tar
steget – från Åmål
till Dramaten
Efter storsuccén med
”Fucking Åmål” har det
gått fort för Alexandra
Dahlström, 15. I höst
spelar hon på Dramaten.
– Visst är det
speciellt. Nu kan man
kalla sig skådespelare,
säger hon.
Den 11 september har
Cora Sandels berättelse om
”Kranes konditori” premiär
på Dramaten. Då står
Alexandra Dahlström på en
teaterscen för första
gången, mot bland annat
Solveig Ternström, Monica
Nielsen och Tomas Pontén.
– Jag har inte fattat
vad det är än, säger hon.
Tidigare har jag bara
varit med i en skolmusikal
när jag var liten. Då
sjöng jag också fast jag
inte kan, så det var nog
ganska dåligt.

Än har inte Alexandra
Dahlström läst ”Kranes
konditori”, men det ska
bli.
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Namn: Alexandra
Dahlström.
Ålder: 15.
Bor: Stockholm.
Yrke: Studerande.
Familj: Mamma, pappa,
syster Jenny.
Inkomst: Vet inte.

”Kräkas av nervositet”
Att stå på scen och spela teater skiljer sig
en del från att arbeta med film, tror Alexandra.
– Jag vet inte hur det är att spela teater än.
Men det är annorlunda än film. Man kan ju inte
ta om saker i teater. Troligen är det mer

nervöst att stå på scenen. Jag kommer nog att
kräkas av nervositet.
De började repetera i maj, men då hade
Alexandra fullt upp med sista terminen i
grundskolan.
– Jag var så himla stressad då men vi kommer
att fortsätta repetera i augusti. Just nu
försöker jag att ha sommarlov och vara lugn.
Ska börja gymnasiet
Det kommer säkert att bli mycket att göra för
Alexandra i höst också. I samband med att pjäsen
har premiär börjar hon första året på
samhällsvetenskaplig linje.
– Jag kommer att spela på kvällarna fram till
december, säger hon. Frågan är hur mycket tid
jag kommer ha att göra läxor, men det löser sig.
”Kranes konditori” regisseras av Agneta
Ehrensvärd och utspelar sig under
mellankrigstiden. Den handlar om kärlek,
ensamhet och moderskap.
– Och om att inte orka, säger Alexandra som
ska spela Borghild, dotter till huvudpersonen
Katinka.
– Borghild är ett väldigt roligt namn, säger
Alexandra. Jag känner henne inte så bra än. Men
jag tycker om henne. Det jag vet om henne är att
hon längtar väldigt mycket.
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