
Skådespelarkarriärer på väg att ta form 

Kulturhuset Stadsteatern och TeaterAlliansen bjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur 
Media in till en audition med årets nyexaminerade skådespelare från landets teaterhögskolor. 
Syftet är att möjliggöra möten mellan unga skådespelare och branschens arbetsgivare. Audition 
äger rum i Stockholm den 29 augusti på Stadsteatern i Stockholm. 

”Alla skådespelare behöver en stark start på karriären, en dörr in på teatern. Det är precis därför som 
vi är med och arrangerar en sådan här audition ihop med Teateralliansen och Arbetsförmedlingen 
Kultur och media. Detta är en del av vårt pågående arbete med olika aktörer för att ge unga 
skådespelare en chans till kunskap och erfarenhet ihop med våra erfarna”, säger Maria Sid, 
teaterchef på Kulturhuset Stadsteatern." 

Under en heldag samlas teaterchefer, rollsättare och castingdirectors från institutionsteatrar, privata 
teatrar och fria grupper samt filmbranschen för att ta del av de unga skådespelarnas presentationer 
och framträdanden.  

Derek Cespedes Barrientos från Stockholm är en av skådespelarna är en av skådespelarna som under 
fem minuter kommer att ha arbetsgivarnas fulla uppmärksamhet. Han ska göra en kort monolog där 
han spelar draken Smaug från filmen Hobbit. ”Ambitionen är att hitta kombinationen med att jobba 
med film/tv och teater samtidigt, det finns många platser jag skulle vilja arbeta på men Hollywood är 
det långsiktiga målet”, säger Derek. 
 
”Våra aktiviteter för nyutexaminerade skådespelare har blivit ännu viktigare sedan pandemin då de 
erbjuder ovärderliga möjligheter att möta branschen.  Audition ger skådespelarna och arbetsgivarna 
ett unikt tillfälle att mötas vilket även är viktigt för branschens återhämtning”, säger Anders 
Frennberg, VD för TeaterAlliansen. 

De medverkande kommer från skådespelarprogrammen på Teaterhögskolan i Luleå, Teaterhögskolan 
i Malmö och Stockholms konstnärliga högskola.  

Audition för nyutexaminerade skådespelare, måndag den 29 augusti kl. 09.00-17.00 på Kulturhuset 
Stadsteatern. 

Kulturhuset Stadsteatern finns för alla stockholmare med yttrandefrihet och den konstnärliga 
friheten som grund. Verksamheten omfattar teater, dans, musik, litteratur, bibliotek, mode, konst, 
design, debatt och film. Verksamheten ska bli angelägen för fler, med särskilt fokus på människor i de 
grupper som idag sällan tar del av verksamheten. 
 

TeaterAlliansen erbjuder yrkesverksamma frilansande skådespelare en grundanställning och har idag 
209 anställda. Därutöver bedrivs bl.a. kompetensutveckling som erbjuds alla professionella, 
frilansande skådespelare i landet. Unga TeaterAlliansen erbjuder nyexaminerade skådespelare 
aktiviteter i syfte att stärka deras etablering på arbetsmarknaden. 
 

Arbetsförmedlingen Kultur Media är en branscharbetsförmedling som hjälper arbetssökande med 
relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet inom kultur och media att hitta arbete. 



              


