
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Pressinbjudan 

Nya studenter på Teaterhögskolan 
 
Denna vecka påbörjar åtta nya studenter sin treåriga utbildning till skådespelare vid Teaterhögskolan 
i Luleå, som tillhör Luleå tekniska universitet. Ni är därför hjärtligt välkomna att träffa dem onsdagen 
den 22 augusti kl 15.00 i Teaterhögskolans lokaler på Norra Strandgatan 5. 

 

           De nya studenterna har olika bakgrund och kommer från olika delar av landet. Gemensamt för dem 

           alla är att de redan har erfarenhet av eget arbete inom teatern, och att de i hård konkurrens med övriga       

           sökande valts ut av juryn att erhålla sina utbildningsplatser.  

 

Ni får möjlighet till en pratstund med studenterna, och också med skolans personal om så önskas. En 

kopp kaffe ska vi nog också kunna ordna. För vår planering är vi tacksamma om ni bekräftar att ni 

kommer. 

 

De åtta studenterna är:  

 

Charlie Challis, Kristine Gulbrandsen, Rita Hjelm, Philip Lithner, Emil Ljungestig, Vilde Moberg 

Dasha Nikiforova, Adam Randle 

 
               

För mer information kontakta; Peter Eriksson, Teaterhögskolan i Luleå, tel 0705-304010, Kerstin Bergbom, 

administratör, tel 0920-49 14 29     

Luleå 2012-08-20 
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