De gör film med Kleerup
Flinck, Dahlström & Wadling får roller i
”Spindelgången”

Thorsten
Flinck spelar Kleerups pappa, Alexandra Dahlström hans ex och
Freddie Wadling är berättare.
Svenska skådespelareliten ställer upp i independentfilmen
”Spindelgången”.
Thorsten Flinck, Freddie Wadling och Alexandra Dahlström sluter
upp bakom Andreas Kleerup.
– Andreas ville att vi skulle korsbefrukta Filmsverige, säger
”Fucking Åmål”-skådisen.
I början av augusti kunde Nöjesbladet
avslöja att Andreas Kleerup spelar
huvudrollen i en ny svenskproducerad
långfilm, ”Spindelgången”. Nu står det
klart att mångsysslaren Kleerup får
finsällskap i det drama som producenten
Mille Ballai beskriver som en
avantgardistisk skärgårdsfilm.
Nöjesbladet kan avslöja att estradören
Thorsten Flinck, 48, musikern och
skådespelaren Freddie Wadling, 58, och
Alexandra Dahlström, 25, känd från bland
annat ”Fucking Åmål”, har bärande roller
i historien.
Dessutom medverkar en släkting till
psykologen Sigmund Freud – konstnären
Paul Freud målar de tavlor som kommer

Andreas Kleerup.
Fakta

Det här är
"Spindelgången"
Spindelgången
produceras av Mille
Ballai i samarbete med
filmbolaget Zentropa.

att synas i bild.
”Ger mig råd”

– Thorsten spelar min far som även är
chef till mitt ex, Alexandra Dahlström.
Han kommer ut till min ö och ger mig råd
som jag inte vill ha. Freddie är en
berättare som kommer in ibland och
berättar storyn, säger Andreas Kleerup,
som själv spelar huvudkaraktären
Nathanael Coppelius.
Han oroar sig inte över att det ska
uppstå stridigheter när så många
fritänkare samsas i samma film.
– Det är som ett hockeylag – så länge
alla vet vad de ska göra så kommer det
att gå bra, säger han.
Alexandra Dahlström instämmer.
– Även om vi har stark integritet så
drar vi åt samma håll, säger hon.
”Briljant film”

Andreas Kleerup frågade om hon ville
vara med. Efter att ha läst manus och
sett bilder från inspelningsplatsen på
Tjörn var hon fast.
– Jag tror att det kommer att bli en
väldigt rolig och briljant film. Jag
tror absolut inte att man behöver oroa
sig för att det ska vara smalt och
krångligt.


Martin Ekelund

Regissören vill vara
anonym och går under
namnet Svarta Svanen.
Huvudkaraktärerna
Olimpia och Nathanael
Coppelius spelas av
Ida Gyllensten och
Andreas Kleerup.
Övriga skådespelare är
Freddie Wadling,
Thorsten Flinck och
Alexandra Dahlström.
Filmen spelas in
just nu på ön Tjörn på
västkusten och den
beräknas få premiär i
februari 2010.

