
XANDERS FILMKARRIÄR
Teaterlinjen på Bromma folkhögskola är en ettårig utbildning på heltid. För Xander Turian blev den en 
plats där han kunde mogna och utvecklas. Den blev också upptakten till hans filmkarriär.

Xander Turian är numera ett namn 
inom fi lm. Han jobbar som skådespelare, 
musiker och producent och är bosatt i 
Berlin. Allting började med en musikvideo 
2013, som ledde till statistjobb, reklamfi lm 
och tv-fi lm. Det gav mersmak, Xander 
ville bli skådis, och eftersom han inte 
gått gymnasiet föll valet på Bromma 
folkhögskola.

MYCKET STÖD FRÅN SKOLAN
Xander tyckte om mycket på kursen, men 
visste inte riktigt vad han skulle vänta 
sig. Samarbetet mellan de olika kreativa 
linjerna tyckte han var fi nt. Men det han 
upplevde speciellt starkt var att skolan var 
så inkluderande och öppen för personer 
med speciella behov.
 
– Jag har en kronisk sjukdom, och i det 
fi ck jag väldigt mycket stöd från skolan 
och lärarna, säger han och tillägger att 
stödet också hjälpte honom mogna som 
människa.

EN SPRÅNGBRÄDA 
Samhörighet och tillhörighet präglade 
allt, men han fi ck också med sig mycket 
som ledde honom vidare professionellt. 
Tack vare året på teaterlinjen 
blev han nämligen antagen till en 
skådespelarutbildning i Prag, som sedan 
ledde vidare till fi lmroller. 

Han fi ck en av huvudrollerna i den 
svenska långfi lmen Sargad och har jobbat 
med skådespelare som Orlando Bloom 
och Sofi a Helin. Numera gästföreläser 
han ibland på sin gamla skola. Och stödet 
från lärarna, det har inte upphört. En av 
lärarna bollar han fortfarande idéer med.

– Stödet jag har fått har varit avgörande 
för mig som person och skolan har varit en 
otrolig språngbräda för min karriär. Man 
vet aldrig vart ett år på skolan kan leda till, 
säger Xander.
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CLOWNERI
Teaterlinjen har sopat bort alla tvivel för Tua Lundgren. Nu vet hon vad hon vill.

Tua har sysslat med teater länge och gått 
teaterlinjen på gymnasiet i Uddevalla. Men 
fysisk teater är nytt för henne och det var 
en tröskel att jobba med fokus på kroppen. 
Samtidigt var det så roligt att hon nu 
tycker det är intressantare än talad, mer 
realistisk teater.

– Jag blev särskilt förälskad i clownkursen 
och i mim. Det vill jag fortsätta med. Jag 
gillar också kurserna i improvisation, 
skådespelarteknik och muntligt berättande 
jättemycket.

STARKA GRUPPER
– Kursen i muntligt berättande hölls i 
början av terminen och ledde till att vi 
snabbt kom varandra väldigt nära, säger 
Tua.

Den nära gruppkontakten ger större 
självkännedom. Tua har till exempel sett 
att hon tar mycket ansvar i grupp. 

FOLKHÖGSKOLAN FÖR FRAMÅT
Tua upplever skolan som inbjudande och 
familjär. Hon har också lärt sig uppskatta 
folkhögskolan som studieform. Lärare 
från olika bakgrund inom teatervärlden 
bidrar med olika perspektiv och litar på 
att deltagarna tar eget ansvar. Tua har 
sökt till Stockholms dramatiska högskola, 
men kommer hon inte in blir det teater på 
något annat sätt.

– Det är det här jag ska hålla på med, 
annars blir jag olycklig, summerar hon.

Text: Susanne Salin
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