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Årets julkalender – en musikalisk spänningshistoria om ett
fallfärdigt höghus
Årets julkalender i Sveriges Radio heter High Tower och är en musikalisk spänningshistoria med musik av Bröderna Lindgren,
skriven av Aziza Dhaouadi och Andreas Lindgren. Berättelsen handlar om tre barn och deras kamp för att få bo kvar i sitt
hyreshus – det är fallfärdigt och föräldrarna har bestämt att familjerna ska flytta efter jul.  

   
Lova Atterhall (Anja), Cleo Andersson (Samira), Scott Isitt (John). Foto: Alexander Donka. Illustration: Anna Westin 

Berättelsen utspelas i det lilla samhället Mårsta. Huvudpersonerna John, Samira och Anja är 10 år och bor i höghuset High Tower – ett
skrytbygge som den rike Bengt Golnander byggde för att sätta Mårsta på kartan. Nu är High Tower fallfärdigt och barnens föräldrar har
bestämt att de måste flytta efter jul.

– Barnen tar upp jakten på den försvunna Golnander för att ställa honom till svars och få honom att laga High Tower så att de kan bo kvar. De
måste hitta honom före jul, säger Aziza Dhaouadi.

I rollerna som John, Samira och Anja hörs: 

John - Scott Isitt, 11 år från Enskede vars bror också medverkar i Julkalendern, fast för SVT. Fick rollen efter provspelning.   
Samira - Cleo Andersson , 11 år från Skarpnäck var med i "Sveriges yngsta mästerkock" och fick därefter frågan om att prova för rollen som
Samira i High Tower. 
Anja -  Lova Atterhall, 12 år från Bromma spelar teater på fritiden och såg en lapp på skolan att man kunde söka till årets julkalender.

Mer om personerna bakom julkalendern 2014, High Tower 
Mathias Lindgren, författare och kompositör 
Har jobbat med sin bror i ”Bröderna Lindgren” samt gjort så mycket musik att han knappt kommer ihåg det. Jobbar även som scenograf. 
Andreas Lindgren, författare och kompositör 
Har tillsammans med sin bror Mathias gjort musik och text till bland annat Höjdarna, Allram Eest, Julkalenderni 2004 i Svt, Loranga samt en hel
del musik till Bolibompa. 
Aziza Dhaouadi, författare 
Jobbar även som radioproducent, filmare och manusförfattare. Har gjort många radiodokumentärer för P1 Sveriges radio och gjorde
dokumentärfilmen Äntligen måndag om författaren Barbro Lindgren för Svt  2012.

Regi: Camilla Van Der Meer Söderberg, regisserade bland annat förra årets julkalender. 
Dramaturg: Åsa Lindholm och Camilla Van Der Meer Söderberg 
Regiassisten: Lena Resborn 
Producent: Jakob Munck. 
Produktionsledare och casting: Lena Öberg 
Ljuddesign: Johan Hörnqvist.  
Teknik- och produktionsassistent: Simon Munck. 
Illustratör: Anna Westin 

Sändningsdatum: High Tower sänds i P4 med premiär 1:a december 2014.
Vardagar kl. 06.50 och kl. 17.45 
Helger kl. 09.50 och kl. 13.03 
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För mer information, vänligen kontakta: 
Jakob Munck, producent 
jakob@munck.se 
070-585 0674 

Susanne Tellinger, pressansvarig för barnutbudet samt P4
susanne.tellinger@sverigesradio.se 
08-784 6570
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