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NOL. Många ser fram 
emot den stundande 
julledigheten.

För Susanna Björ-
ninger väntar dock en 
period fylld av arbete.

Den 19 december sker 
nämligen premiären 
av ”Pippi firar jul” på 
Lisebergsteatern, där 
hon har en av huvudrol-
lerna.

36 föreställningar under 
tiden 19 december till och 
med 10 januari är vad som 
väntar Susanna Björninger 
och övriga aktörer som finns 
med i uppsätt-
ningen av ”Pippi 
firar jul”.

– Jag upp-
levde samma 
sak samma 
förra året när 
vi spelade 
” P i p p i 

Långstrump”, som blev en 
oerhörd succé. Vi fick göra 
10-15 extraföreställningar 
eftersom publikintresset var 
så stort. Vi gjorde även en 
sommarturné i Grebbestad 
med väldigt lyckat resultat, 
berättar Susanna.

Sann Lindgren-anda
”Pippi firar jul” är en helt 
nyskriven pjäs där Kålle 
Gunnarsson är regissör. 
Den är gjord i sann Astrid 
Lindgren-anda försäkrar 
Susanna.

– Teaterföreställningen 
baserar sig på de två tv-
avsnitten, ”Pippi i den första 

snön” och ”Pippi firar 
jul”. Inget är tillagt 
eller borttaget och 
kvalitetsstämpeln är 
tydlig. Astrid Lind-
grens barnbarn har 
fått gå igenom mate-
rialet och har givit sitt 
godkännande.

Vad är det som 
gör Pippi så otroligt 
populär?

– Hon är stark, kan 
själv och är modig. 
Hon är som alla 
barn vill vara och 
kanske några 
v u x n a 

också, skrattar Susanna.
Ensemblen består av såväl 

proffs som amatörer, vuxna 
och barn. Susanna kommer 
att stå på scenen tillsammans 
med en av sina elever från 
Balettakademin.

– Mixen är perfekt och 
känslan i gruppen är väldigt 
bra.

Börjar du bli nervös?
– Ja, verkligen! Det gäller 

dock att vända den energin 
till något positivt.

Hur är det att uppträda 
på Lisebergsteatern?

– Det är en magisk teater. 
Det finns en äkthet i väg-
garna och att få komma in 
där känns fantastiskt.

Susanna Björninger gör 
rollen som Tommy och 
Annikas mamma, skolfröken 
samt akrobatisk sjörövare. 
Ju närmare premiären hon 
kommer, desto mer fokuse-
rad blir hon inför det som 
komma skall.

– När jag står på scenen 
handlar det om publiken, att 
den får sitt. Uppskattningen 
från publiken ger en skön 
tillfredsställelse.

Hinner du med alla jul-
bestyr hemma?

– Jag har faktiskt förmå-
nen att vara ledig veckan 
innan premiären eftersom jag 
slutar att undervisa på tors-
dagen. Då kommer jag att 
varva ner tillsammans med 
min familj. Sedan är man så 
inne i teatern att det knappt 
existerar något annat. Halv-
vägs brukar jag dock stanna 
upp för att njuta och faktiskt 
konstatera hur roligt vi har, 
säger Susanna.

Tycker du om julen?
– Jag älskar julen. Den ska 

firas hemma med julgran, 
Kalle Anka och god mat.

En tidig juklapp för 
Susanna Björninger vore en 
utsåld, lyckad och kritikerro-
sad premiärföreställning av 
”Pippi firar jul”.

Hårt jobb inför premiären 
av ”Pippi firar jul”
– Men Susanna trivs som fisken i vattnet

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Susanna Björninger försöker hinna med lite julbak hemma 
i huset i Nol mellan repetitionerna av teaterföreställningen 
”Pippi firar jul”, som har premiär på Lisebergsteatern den 19 
december.

Pippi Långstrump och Herr Nilsson kommer givetvis att finnas med i den kommande teater-
föreställningen på Lisebergsteatern. Susanna Björninger kommer att ikläda sig rollen som 
Tommy och Annikas mamma, vara skolfröken samt akrobatisk sjörövare.

SUSANNA BJÖRNINGER
Ålder: 35.
Bor: Nol. Är ursprungligen från 
Stockholm, flyttade till Göteborg 
1992 men bor sedan ett par år till-
baka i Södergården.
Arbete: Undervisar på Balettakade-
min i Gamlestaden.
Stjärntecken: Fisk.
Familj: Sambon Claes och sonen 

Ludvig, fem och ett halvt år.
Intresse: Vi gillar att fiska alla tre.
Favoritmusik: Bruce Springsteen.
Ser helst på tv: CSI.
Drömresa: Att få fiska tonfisk i 
Atlanten.
Överst på önskelistan: Lite 
ledighet.
Det gör mig glad: Min familj.

Söndag 13 december kl 17.00

Trubaduren
Daniel Perez uppträder

Luciatåg
Mohammed Bitar

sjunger ”tillsammans med husbandet”

Alla boende bjuds på fika & glögg!

Tomten bjuder alla barn på godis!

Plats: Hyresgästföreningen Södra Klöverstigen 31, Nödinge

Arrangeras av Hyresgästföreningen-Klöverstigen
Medarrangörer: Ale Mångkulturella förening, ABF, Socialdemokraterna i Ale

Inbjudna gäster: Monika Bogren, ordförande HGF Södra Bohuslän, 
informerar om de nya hyresavtalen samt om att hotet om marknadshyror 

är undanröjt.

För mer info kontakta Jean Altun 0703-10 86 87

Ät 2 betala för 1

Varje fredag kl. 17-20


