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Vem är jag: 

Jag är en nyfiken skådespelare, som alltid lägger arbetet och fokuset på mina roller. 
För mig innebär skådespelaryrket flera saker, men jag vill jobba framförallt med att få 
gestalta människor, fullt ut. Det ska vara på riktigt. Den trovärdiga gestaltningen 
skapas genom ett gediget ensemblearbete. Gruppdynamiken är A och O. Jag är öppen 
och intresserad av regi och skulle gärna vilja regissera själv, igen.  Jag tycker mycket 
om att skapa själv och har fått träna på detta under åren på skolan. Det är viktigt för 
min utveckling att få skapa egen konst och samtidigt vara en del av en ensemble. 

Jag föddes i Björnlunda (Sörmland) på en gård som heter Tibble Gård. Där växte jag 
upp med mamma, pappa och bror. Skogen som omslöt mig gav mig stor lust för lek 
och fantasi. I skogen byggde jag mina världar- allt från medeltid till rymd. Att 
skådespela har nog följt mig sen jag var väldigt liten. Det säger mamma i alla fall, 
även om jag inte själv kommer ihåg det.  

Teater blev ändå, till en början, inte mitt första val i livet. På gymnasiet läste jag till 
kock på Nyköpings Restaurangskola. Skolan var otroligt kreativ för mig och jag fick 
äntligen stå och gå samtidigt som jag pluggade och då fick jag lättare för kärnämnena. 
Har alltid haft en myrstack i byxorna.  

Matlagningen har alltid varit en stor del av mitt liv och kommer alltid att vara. Maten 
fick mig att göra lumpen. I lumpen var jag kock på fartyg. Återigen fick jag ta på mig 
en kostym och spela en roll. Den rollen blev sen verklighet. Jag tog anställning i 
Svenska Flottan under 3 omgångar.  
Genom att hoppa från restauranger i Stockholm till krigets allvar och till charken i 
Östermalmshallen, förstod jag att jag hade en fallenhet och en enorm dragningskraft 
att just skådespela. Och det skulle vara på riktigt. Något som jag håller fast vid än i 
dag. 

Detta fick mig att söka upp information till teaterskolor. Och det slutade med att jag 
sökte till Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Första dagen på skolstarten, hösten 
2006, förstod jag att jag kommit rätt. Det var här jag kunde fortsätta kostymera mig 
och spela olika typer av roller varje dag och sen den dagen har jag aldrig velat byta 
yrke.  
Skådespeleri har med tiden blivit ett kall för mig. Att få gå in i en roll är mitt barns 
våta dröm. Barn för alltid, men i vuxet sällskap. Kanske ”den allvarsamma leken”. 

Under vårterminen på Nordiska, bestämde jag och en klasskamrat att vi ville fortsätta 
på något sätt med teater. Efter mycket knåpande blev det att vi startade en frigrupp 
med 6 andra studenter från klassen. Vi fick dessutom igenom att vara verksamma 
genom och på skolan. Skolan startade ett produktionsår bara för vår skull. Vi döpte 
oss till ”Teater 8”. Under ett skol år satte vi upp tre pjäser: en fars, en abstrakt och ett 
drama, samtidigt som vi hade lektioner. Det tunga dramat spelade vi även i Norge på 
tre gymnasieskolor- temat var rasism och ungdom. Frigruppsåret fick mig att inse 
vikten av att kunna teaterns alla delar, vikten av att kunna skapa själv och att bli en 
homogen ensemble. 

Det är svårt att sätta ord på vad skådespeleri är, men kort och gott så älskar jag det. 
Jag ser fram emot att få berätta historier och utvecklas som skådespelare genom 
teaterns alla olika typer av former och uttrycksätt.  
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Friedländer, Harry  
Skådespelare 
 
Harry Friedländer, 830908-1639                                                                                                                     
Sandviksgatan 72B                                                                                                   
972 34 Luleå                                                                                                               
Tel bostad: 0739136870                                                                                              
Mob: 0739136870 
E-mail: harry_friedlander@hotmail.com 
 
Längd: 175 cm 
Hårfärg: Mellanblont/ Skägg: Rött 
Ögonfärg: Blå 
Sångröst: Bariton 
 
Utbildningar 
Teaterhögskolan i Luleå 09-10, 11-13 
Teaterproduktionsår på Nordiska folkhögskolan Kungälv 07- 08 
Teaterutbildning Nordiska folkhögskolan Kungälv 06- 07  
 
Tv och Film 
Hasse Alfredson i Monica Z, regi: Per Fly -13 
Fångvaktare i Gläntan, regi: Peter Grönlund -11 
Svärföräldrarna i från helvetet, 8 roller, Strix Television - 11 
 
Teater 
4 dagar I april, regi: Sara Cronberg, Uppsala Stadsteater 11-12 
Glada Änkans Röv, regi: Staffan Westerberg, Norrbottensteatern 09-10 
Lucky Luke Show, Wild West Show, utomhusteater på High Chaparall 09-09 
 
Rollarbeten 
Keith i Kyla regi: Wille Holgers 
John i Stålverket, regi: Wille Holgers 
Jurymedlem nr: 3 i 10 Edsvurna (Twelve Angry Men), handledning: Peter Eriksson 
Valére, Orgon, Tartuffe i Tartuffe, handledning: Frej Lindquist 
Romeo, Hamlet i Shakespeareblock, handledning: Dag Norgård 
Macbeth i Macbeth, Scen och röstblock, handledning: Nadine George 
Jean i Fröken Julie, handledning: Catherine Parment 
Lars i Drömmarens barn, manus och handledning: Dag Norgård 
 
Eget projekt/ Scenisk komposition  
Passionens ofas, idé, manus, och regi: Harry Friedländer, handledning: Michael 
Norlind -09 
Spritguden, idé, manus, regi: Harry Friedländer, handledning: Michael Norlind -11 
Rädslor, idé, manus och regi: Harry Friedländer -12 
Fragment ur en ständigt bristande kommunikation, uppsats, Harry Friedländer -12 
 



Examensproduktion 
Amorina, samarbete med Tur Teatern, regi: Erik Holmström, Carina Ehrenholm och 

Nils Poletti 

Övrigt 

Dialekter, rikssvenska, engelska, kock, thaiboxning (kampsport), B- körkort 

Referenser  

Dag Norgård, Universitetslektor i scenframställning, 0920 49 31 51 

Sara Arnia, Skådespelare, 0702605004 

Wille Holgers, Regissör, 0704530060 

Staffan Westerberg, Regissör, 0705599052 

Michael Norlind, Pedagog/Regissör, 0703326510 

Karin Enberg, Teaterchef Norrbottensteatern, 0920243450, karin.enberg@nll.se 

 


