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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.  

 

Nypremiär för Alexander Salzbergers hyllade 
monolog Kicktorsken 
Alexander Salzbergers självbiografiska monolog Kicktorsken som gästspelade på Unga 
Dramaten/Elverket för utsålda hus 2013. Nu är den tillbaka med nypremiär den 21 
november. 

Kicktorsken är en smärtsam, sylvass och humoristisk berättelse av och med Alexander 
Salzberger, inspirerad av hans egen uppväxt med missbrukande föräldrar. Föreställningen hade 
urpremiär på Backa Teater i Göteborg i november 2012, där den gjorde stor succé – liksom vid 
gästspelet på Dramaten förra året. Alexander Salzberger och Kicktorsken uppmärksammades 
också med en K Special-dokumentär i SVT. 

– Jag märker på publikreaktionerna att många känner igen sig i min historia och det är många 
som hör av sig efteråt med frågor och kommentarer. Det har varit allt från att ”klarar du dig?” 
till ”tack, jag valde att inte ta livet av mig efter att ha sett föreställningen”. Det har varit 
fantastiskt. Och nu ska det bli härligt att få spela föreställningar även på dagtid för 
gymnasieungdomar, det har vi inte kunnat göra tidigare. Det är en publik jag ser fram emot att 
möta, säger Alexander Salzberger. 

Alexander Salzberger 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 Per-Åke Salzberger mellan identiteter och 
subkulturer. Ibland är han rappare, ibland kickers, vissa gånger sportkille, andra gånger 
tankefilosof. Stundtals muslim, kristen, adopterad, rasist eller fosterhemsbarn.  

"Salzberger är ett sceniskt geni"  (GP) 
"Ett galet vasst, komiskt och stark vittnesmål om att få sammanhang i livet"  (DN) 

 
Av och med Alexander Salzberger 
Scenografi och kostym Ulla Kassius 
Konstnärlig rådgivning Gunilla Johansson/Anna Vnuk 
Ljus Peter Moa 
Ljud Kenneth Kling 
Mask Bim King 

Nypremiär: 21 november 2014, Elverket 
Speltid: 1 timme 

 
För mer information: 
 
Mimmi Fristorp 
Pressansvarig 
08-6656175 
0703-726175 
mimmi.fristorp@dramaten.se  
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