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På Unga Dramaten spelar vi teater för barn och ungdomar, med skådespelare från Dramatens ensemble. Unga Dramaten gestaltar och 
tar pulsen på hur det är att vara ung idag. Hur ser unga människors verklighet, drömmar, fantasier och möjligheter ut i dagens samhälle? 
Vi arbetar med såväl nyskriven svensk dramatik som klassiker och sagor i nytolkning. Unga Dramaten flyttade 2009 till Elverkets lokaler.  

 

Premiär för Alexander Salzbergers hyllade 
Kicktorsken på Unga Dramaten 
 
Alexander Salzberger är dubbelt aktuell på Dramaten i höst. Den 27 oktober är det 
Dramatenpremiär för hans succémonolog Kicktorsken. Han gör också en roll i Mattias 
Anderssons The Mental States of Sweden med urpremiär på Lilla scenen den 14 november. 
 
”Ett sceniskt geni”, ”Tvära kast mellan avgrundsmörker, tårar och skratt” och ”en klart lysande 
stjärna på den svenska skådespelarhimlen” – så löd några av omdömena när Kicktorsken 
recenserades efter urpremiären på Backa Teater i Göteborg i november 2012. 
 
Tragikomiska Kicktorsken handlar om Alexander Per-Åke Salzberger. Han är uppvuxen i 
Vällingby, långt ut på tunnelbanans gröna linje i nordvästra Stockholm. Hans mamma är från 
Åmål, hans styvfarsa en judisk man från Israel och hans riktiga pappa, som han aldrig träffat, en 
muslimsk man från Marocko.  
 
Som en kameleont slänger sig den unge Alexander mellan identiteter och subkulturer. Ibland är 
han rappare, ibland kickers, vissa gånger sportkille, andra gånger tankefilosof. Stundtals muslim, 
kristen, adopterad, rasist eller fosterhemsbarn. 
 
Med Kicktorsken framför Alexander Salzberger smärtsamt, sylvasst och med sanslös humor en 
berättelse inspirerad av hans egen uppväxt med missbrukande föräldrar.  
 
– Det ska bli extremt kul att få spela den på hemmaplan, och att få debutera på Dramaten med 
något som jag är väldigt stolt över, säger Alexander Salzberger. 
 
Kicktorsken nominerades till Svenska Teaterkritikers Barn- och ungdomsteaterpris 2012 med 
motiveringen: 
 
”Dramatikern, regissören och skådespelaren ALEXANDER SALZBERGER som med sin egen 
Kicktorsken på Backa teater, Göteborg, gör en totalshow där euforin är granne med 
förtvivlan och drogtemat ett sakligt, ofrånkomligt inslag. Ett utskuret stycke levande liv av 
idag gestaltas av ett sceniskt geni som går på studs, med eller utan musik.” 
 
Av och med Alexander Salzberger 
Scenografi och kostym Ulla Kassius 
Konstnärlig rådgivning Gunilla Johansson och Anna Vnuk 
Ljus Peter Moa 
Ljud Kenneth Kling 
Mask Bim King 
 
Spelas på Elverket den 27 oktober, den 3, 17 och 24 november samt den 1 och 8 
december.  

Pressröster om Kicktorsken: 
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”Ett galet vasst, komiskt och stark vittnesmål om att få sammanhang i livet” (DN) 
”Salzberger är ett sceniskt geni” (GP) 
”Salzberger är en skicklig publikdomptör, som lyckas behålla den svarta kärnan i 
berättelsen trots att det sällan går många sekunder mellan skratten” (Expressen) 
”En klart lysande stjärna på den svenska skådespelarhimlen” (Borås Tidning). 
”Tvära kast mellan avgrundsmörker, tårar och skratt... //Med sällsam förmåga till 
tajming, precision och dramaturgiska effekter kastar han sig och publiken mellan 
roller och stämningslägen” (SvD) 
”För yngre människor kan Kicktorsken säkert bli avgörande. Men alla måste se den! 
Gör det!” (Nöjesguiden) 
”Alexander Salzberger bär på urkraft och magi.” (Nummer.se) 

 
För mer information: 
 
Lisa Skoog 
Kommunikatör, Unga Dramaten 
08-534 88 871 
0703-726 129 
lisa.skoog@dramaten.se  
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