
Skåning prisas som skådespelare i USA

Linnea Larsdotter Mikkelä som Blaz i 5boys. Pressbild

Publicerad 09:28 · Uppdaterad 09:41

http://www.skd.se/
http://privat.skanskan.se/kontakt_tipsa.php


Yvonne Erlandsson

NÖJE Tidigare i våras fick hon pris som ”bästa skådespelerska” vid en amerikansk
filmfestival och inom kort väntar ännu en huvudroll i en långfilm. Men innan dess
har Linnea Larsdotter Mikkelä en teaterpremiär att klara av. Med start på onsdag
spelar hon en 11-årig pojke i 5 boys på Access Theatre i New York.

Det går bra för Linnea från Smygehamn i hennes nya hemstad, dit
hon flyttade 2010 för att gå en tvåårig utbildning på New York Film Academy. Första
långfilmsrollen blev en fullträff. Linnea Larsdotter Mikkelä belönades för med priset ”best actress”
på New York Los Angeles International Film festival i våras.

– Det kändes fantastiskt att få uppmärksamhet för sitt arbete, Filmen Till we meet again är ett
independent drama, inspelat i New York och Thailand med en thailändsk regissör och en svensk
manusförfattare. Vi hoppas att den kommer till svenska biografer, säger Linnea Larsdotter Mikkelä,
som beskriver filmen som lugn och realistisk. 
– Den handlar om hur man handskas med relationer och vad som händer med en när man är i en
relation som inte är rätt. Min karaktär Joanna och jag är väldigt olika och det var spännande att få
leva sig in i rollen.

På onsdag blir det mer spänning för Linnea. Då är det nämligen USA-premiär för den slovenska
pjäsen 5 boys med fem svenskor i rollerna.
– Producenten valde skådespelerskor av samma nationalitet för att se vad som händer, men på
scenen spelar vi pojkar av okänd nationalitet. 
Blaž, som Linnea gestaltar, är pojkgruppens självvalda ledare. Man får se hans vardag och hur han
tolkar sin pappas våldsamhet genom sitt sätt att vara. 
– När barnen leker mamma-pappa-barn blir hans naturliga val att slå. Det är en hjärtekrossande pjäs
och handlar i grunden om hur pojkar hanterar trauma och deras svårighet att uttrycka känslor, säger
Linnea Larsdotter Mikkelä.
Hon hoppas att pjäsen ska kunna gästspela i Sverige.
– Vi har en förhoppning om det eftersom vi är svenskor som spelar. Men nu går den först åtta
föreställningar på Access Theatre i New York och eventuellt fortsätter den senare på en annan scen. 
Att gestalta män och pojkar och få en annorlunda vinkel på genusperspektivet är intressant, tycker
Linnea Larsdotter Mikkelä.
– Jag började intressera mig för det för några år sedan. Jag ville undersöka vad som händer om jag
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gör audition för en manlig roll utan att göra någon affär av att jag är en kvinna. Det är spännande att
se vad kvinnlig energi kan göra i en manlig roll.

Linnea Larsdotter Mikkelä har ett projekt som hon jobbar med när hon har tid över, Fe/Male, där
det handlar om vad som gör det manliga respektive kvinnliga på scenen, allt från rörelsemönster,
kläder, energi eller utseende. 
– Vad förväntas av en man när det gäller kroppsspråk? Ofta är våldsamma roller manliga, men hur
skulle kvinnor göra de rollerna? Det handlar mycket om utspel och jag är inte någon självklart
androgyn person, säger Linnea, som faktiskt redan hemma i Sverige för många år sedan gjort en
pojkroll.
Linnea Larsdotter Mikkelä har artistvisum i USA och klarar sig på jobb i branschen. Men helt enkelt
är det inte.
– Det gäller att vara ihärdig och alltid beredd. Man kan få en audition samma dag och om managern
ringer och säger att man ska vara där om en timme, då får man se till att vara det,

Nu har hon i alla fall ytterligare en filmroll som väntar. 
– Jag spelade med i en kortfilm, som visades i Cannes förra året. Nu vill regissören och författaren
göra en långfilm och frågade mig om jag ville vara med. Och det vill jag förstås.
Filmen heter Jane St.
– Och lustigt nog är det en gata alldeles i närheten av där jag bor. Jag spelar Jennie, en ung lesbisk
tjej och det här är också ett relationsdrama.

Linnea Larsdotter Mikkelä tycker att tillvaron är väldigt spännande just nu.
– Jag är på en väg som jag inte vet vart den bär. Jag får bara följa med i svängarna, och det går bra,
jag får inte vara träig och stel. Att jag vann det där priset är också ett bevis på att den vägen jag valt
passar mig och marknaden. För mig personligen betydde det mycket. När man får ett erkännande
blir det värt det, också de mörka stunderna. För det blir en del sådana också. Man ser hur andra
plockar upp stora gig och tänker, när ska jag? Att då få en bekräftelse att man är på rätt spår är
skönt.
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Mer från Kultur och Nöje

Espinosa pratade Utvandrarna med Troell

Filmfestivalen i Cannes Tidningens Ingela Brovik var på presskonferens med Daniél Espinosa på
filmfestivalen i Cannes och fick höra allt om hans planerade filmatisering av Utvandrarna.

BY SPRINKLE

Kultur och Nöje Anders Johansson,
producenten och vd för Sunnanå Studios
i Arlöv,...

Annika Norlin till Malmö Live
i höst
Kultur och Nöje – Annika Norlin är en
väldigt bra artist att premiärstarta det
här...

Låga priser ska locka
byggbolag
Sjöbo Delar av kvarteret Viljan är redan
under uppbyggnad och där såldes...

Kultur och Nöje Andreas Weise
befinner sig just nu i New York för att få
inspiration...

Putin nu hockeystjärna - och
romersk kejsare
Nu är Rysslands president Vladimir Putin
även avgjuten i en bronsbyst...

Di Leva och Fondell i
Slagthusets julshow
Kultur och Nöje – Vi kan inte
konkurrera med Julgalan på Malmö
Arena. Därför vill vi...

Lund – Ett glädjebesked för mig!
Barncancerfondens stöd år oerhört...

Krokar arm för att rädda
lasarettet
Trelleborg/Vellinge Gruppen består
av trelleborgare som träffas dels via
Facebookgruppen,...

Dokumentärt och fiktivt i
gruvlig mordhistoria
Kultur och Nöje År 1931 rullades en
gruvlig mordhistoria upp i en småstad i
West...
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Nytt skrivarpar debuterar med kriminalkomedi

Recension Sophie Lossing recenserar Christina Olséni och Micke Hanssons kriminalkomedi
Badhytten.

Trion letar efter lokala sångare

Nöje I höst skulle Frank Sinatra ha fyllt hundra år. Därför gör Christer Sjögren och Andreas Weise
tillsammans med nyförvärvet Kristin Amparo en ännu större uppföljning på hyllningsturnén förra
året.
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