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Maria är akrobat hos Labero
ÄLVÄNGEN. Hon stude-
rade naturvetenskap 
och skulle bli veterinär.

Livets magi gjorde 
henne istället till luft-
akrobat och cirkusar-
tist.

Nu uppträder dal-
kullan – och sedan i 
vintras Älvängenbon 
– Maria Zeniou, tillsam-
mans med Joe Labero 
inför fulla hus på Rondo 
i Göteborg.

Helt anonymt lever en av 
Sveriges hetaste artister i 
Ale kommun. Maria Zeniou 
har tillsammans med cen-
tralfiguren själv Joe Labero 
störst scenutrymme i krog-
showen ”Invited to Labero”. 
Hennes färdigheter som luft-
akrobat har en central roll i 
föreställningen som applåde-
ras och hyllas kväll efter kväll 
i Göteborg. Eventbranschen 
skulle definiera henne som 
ett äkta fullblod. Fram till jul 
är det Labero som gäller för 
hela slanten, sedan väntar nya 
utmaningar. Så har det alltid 
varit för dalkullan som  av en 
ren tillfällighet bytte yrkesva-
let från veterinär till artist.

– När jag skulle börja gym-
nasiet i Gävle ville jag egent-
ligen börja på en teatersko-
la, men min pappa sa att det 
bara var personer med talang 
som kunde bli artister – så jag 
valde att studera naturveten-
skap istället. Min skola låg 
granne med cirkusgymnasiet 
och de kände till min passion 
för hästar. Jag har alltid lärt 
mina hästar saker som nor-
mala hästar inte kan. Jag fick 
åka med cirkusgymnasiet på 
en turné och fastnade sedan 
i yrket. Det ena gav det andra 
och plötsligt var jag akrobat, 
berättar Maria Zeniou.

Hennes livscykel är en 
färd som inte bara går genom 
Sverige, utan också till Ryss-
land via cirkusuppträdanden i 
Tyskland och som magiassis-
tent på Cypern.

Vill sätta bo
– Det har varit några hän-
delserika år i mitt liv och 
faktum är att sedan jag flyt-
tade från Gävle har jag aldrig 
bott längre än åtta månader 
på samma plats. Som artist är 
det utmaningarna och upp-
dragen som styr dig, men visst 
har jag längtat lite på senare år 
att få sätta bo någonstans. Det 
skulle vara skönt att få packa 
upp resväskan och säga att här 
bor jag. Nu bor jag i Älväng-
en och trivs jättebra här. Min 
pojkvän har flyttat hit och min 
mamma har köpt hus i Skön-

ningared. Det passar väldigt 
bra, eftersom jag jobbar på 
Rondo varje kväll fram till 
jul. Vad som  händer sen vet 
jag inte, men det ger sig alltid, 
säger Maria Zeniou utan 
minsta oro för framtiden.

– Det ligger inte för mig att 
planera längre än sex månader 
framåt. På senare år har jag 
mest ägnat mig åt företagse-
vent och det är uppdrag som 
jag hela tiden söker. Nu ligger 
jag lite lågt eftersom Laberos 
show tar i princip all tid.

Världens främsta
Att få uppträda ihop med en 
av världens främsta magiker 
är naturligtvis en av Maria 
Zenious finaste fjädrar.

– Labero är ett yrkesproffs 
ut i fingerspetsen och en af-
färsman av stora mått. Han 
är oerhört skicklig, men har 
också en stor integritet. Jag 
kan inte säga att jag känner 
honom så bra även om vi 
jobbar ihop. Han håller isär 
arbete och privatliv, avslöjar 
hon och säger samtidigt:

– Det är klart att det ser väl-
digt bra ut i min CV att jag 
har uppträtt med Joe Labero 
under ett år.

Under showen ”Invited 
to Labero” gör Maria bland 
annat så kallade silks, vilket 
förenklat uttryckt är konster 
i ett hängande tygstycke.

– Jag gillar det jag gör och 
publiken hänger med bra. Jag 
har säkert gjort svårare konst-
nummer, men i denna före-
ställning handlar det mycket 
om att ge en totalupplevelse. 
Allt sker till exempel i har-
moni med musiken. Labe-
ros magi är denna gång inte 
inspirerad av Las Vegas utan 
mer av hans Asienresor och då 
främst från Tibet.

Någon större beundrare 
av magi är Maria inte. Hon 
är mer inne på sång, musik, 
teater och akrobatik. Hennes 
tidigare engagemang hos Gö-
teborgs stadsteater mynnade 
bland annat ut i en egen fö-
reställning, Nykär, som hade 
premiär 2003.

Lärorikt
– Det var lärorikt. Jag stod för 
allt själv. Jag skrev manus, re-
gisserade, fixade ljud och ljus 
samt jagade sponsorer. När 
det var dags för premiär var 
det inte utan att jag kände mig 
lite stolt.

Skulle du vilja fortsät-
ta inom teater, kanske som 
skådespelare?

– Har du sett Rolf Lass-
gård repetera förstår du snart 
att du inte kan bli skådespe-
lare...

Luftakrobaten Maria 

Zeniou är snart aktuell med 
en dokumentär, som kanske 
till och med kommer att 
visas i teve. Den handlar på 
sätt och vis om baksidan med 
yrket som akrobat – smärtan 
och den hårda kampen för att 
komma tillbaka.

Slet av korsbandet
– Jag slet av korsbandet för 
snart ett år sedan. I samma 
veva fick jag erbjudandet att 
medverka i Joe Laberos show. 
Läkarna sa att jag behövde nio 
månaders rehabilitering. Pro-
blemet var att det fanns bara 
tio veckor kvar till premiä-
ren. Jag tackade ja och ringde 
min rehabtränare. Inte ens 
han trodde att det skulle gå 
att komma tillbaka så snabbt, 
men det gjorde det. Jag tog 
kontakt med en filmare för 
att dokumentera kampen och 
smärtan. Idag ligger filmen på 
redigeringsbordet och filma-
ren är numera min sambo, be-

rättar Maria och ler.
Hur har du lärt dig att ut-

härda smärta?
– Som akrobat blir du 

piskad från första stund att så 
länge du inte är död så reser du 
dig upp med ett leende. Först 
när du har klivit av scenen och 
är utom synhåll får du visa vad 
du känner.

Livet i eventbranschen be-
skriver hon inte som ett gla-
moröst nöje. Maria är dessut-
om egen företagare med alla 
krav som det ställer.

Jagar nya uppdrag
– Det är ingen hemlighet att 
det är tufft. Du kan glömma 
A-kassa, sjukförsäkring, an-
ställningstrygghet och allt 
vad det nu är. Du får istället 
jaga nya uppdrag och själv-
klart funderar jag lite kring 
hur det blir den dag jag vill 
skaffa barn. Havandeskaps-
penning kan du glömma som 
artist och egen företagare.

Hon har upplevt mycket 
som artist, uppträdanden i 
mängder och av skiftande ka-
raktär. Ändå har Maria dröm-
mar kvar att infria.

– Jag skulle vilja bli den 
första sjungande luftakroba-
ten. Tänk att få sätta upp en 
egen show på Rondo med ak-
robatik och sång. Sedan skulle 
jag vilja bygga en träningslo-
kal på mammas gård i Skön-
ningared. Där skulle jag vilja 

ha min egen akrobatiksko-
la för unga drömmande ar-
tister.

MARIA ZENIOU
Ålder: Fyller 30 i november.
Uppväxt: Mockfjärd i Dalarna.
Bor: Lägenhet i Älvängen.
Civilstånd: Sambo med filmregissö-
ren Kenneth Pelander.
Utbildning: Naturvetenskapliga pro-
grammet, Cirkusgymnasiet i Gävle, 
Ryska stadscirkusen.
Yrke: Egen företagare inom event och 
artisteri. Fakir och luftakrobat.
Egenskaper: Glad, envis, pratsam.

Intressen: Att rida. Har egen häst. 
Är också instruktör i Bodypump hos 
Sportlife.
Karriärens höjdpunkt: ”När min 
egen föreställning hade premiär på 
Göteborgs stadsteater. Jag hade slitit 
som ett djur och skrivit manus, regis-
serat, fixat ljud, ljus och sponsorer. 
Det var ett stort ögonblick.”
Roligaste medspelare: Tommy Kör-
berg. "Han är skitrolig.”

Joe Labero, idag ansedd som en av världens främsta magiker uppträder just nu på Rondo i Göteborg med sin bejublade före-
ställning "Invited to Labero". Luftakrobat och Älvängenbo, Maria Zeniou, har en mycket central roll i showen.

– Gör succé på Rondo i Göteborg men lever anonymt i Älvängen
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Allan Karlsson
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snabbfrågor till Maria…
Cirkus eller Teater

Tidning eller TV

Häckner eller Joe Labero

Göteborg eller Stockholm

Morgon eller Kväll

Gym eller Spinning6

Under showen ”Invited to Labero” 
gör Maria bland annat så kallade 
silks, vilket förenklat uttryckt är 
konster i ett hängande tygstycke.


