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Dramaten är Sveriges nationalscen med ansvar att framföra såväl den klassiska dramatiken som nyskriven svensk och utländsk dramatik. 
Unga Dramaten gör teater för barn och unga. Dramaten& är rubriken för det som händer vid sidan av den ordinarie repertoaren – som 
konserter, samtal, seminarier och performance. 1788 grundades Dramaten av Gustav III och Dramatenhuset vid Nybroplan invigdes 
1908. Marie-Louise Ekman är VD och konstnärlig ledare sedan 2009. Dramaten är ett statligt aktiebolag som leds av en styrelse utsedd 
av regeringen.  

 

Dramaten anställer fyra nya skådespelare 
Hannes Meidal, Andreas T Olsson, Jennie Silfverhjelm och Andreas Rothlin Svensson är 
från och med nu en del av Dramatens fasta ensemble.  

– Jag är jätteglad över att vi stärker Dramatens redan skickliga ensemble på detta sätt, säger 
teaterchef Marie-Louise Ekman. 
– Jag ser det som ett uppdrag för Dramaten att erbjuda konstnärliga anställningar i en 
kulturvärld där arbetssituationen ofta kännetecknas av korta kontrakt och osäkra 
arbetsförhållanden. 

Hannes Meidal spelar under hösten i Vår klass, som är ett samarbete mellan Dramaten och 
Teater Galeasen. I våras spelade han Samuel i Som löven i Vallombrosa och under 2014 är han 
aktuell både som upphovsman och skådespelare i den nyskrivna Don Giovanni för Unga 
Dramaten, i samarbete med Jens Ohlin. De två låg även bakom Rövare, som spelades på Unga 
Dramaten 2012. 

Andreas T Olsson tog steget direkt från Stockholms Dramatiska Högskola, StDH, in på 
Dramaten och har under hösten gjort succé med den egenskrivna monologen Sufflören. Han 
spelar dessutom Josef II i pjäsen Amadeus. 

Jennie Silfverhjelm har under årens lopp gjort ett antal huvudroller på Dramaten. Hon var 
nyligen med i Ett informellt samtal om den nuvarande situationen i regi av Tomas Alfredson. 
Denna säsong gör hon den kvinnliga huvudrollen Constanze i Amadeus och Margarita i Mästaren 
och Margarita, med premiär i januari. 

Andreas Rothlin Svensson är just nu aktuell i Främmande språk och sågs under våren i Chéri 
och Fröken Julie – The Musical. Han har tidigare bland annat gjort titelrollerna i Misantropen och 
Don Carlos. I vår medverkar han i Mästaren och Margarita.  

Dramatens ensemble består i dag av 47 fast anställda skådespelare. Ungefär lika många är 
anställda på tidsbegränsade kontrakt, vilket innebär att cirka 100 skådespelare arbetar på 
Dramaten under en säsong.  

År 2012 tillsvidareanställdes Lotta Tejle och Ingela Olsson. 

Foton på de nyanställda bifogas. 
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