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Siktar på de stora scenerna
Att en dag kunna försörja sig som artist är inte längre bara en dröm.

För musikaltjejen Sandra Bendrik är det numera ett mål.
Föreställningen med höstlovskören på Konserthuset var ett steg i rätt riktning.

Hur gick föreställningen 
på Konserthuset i Göte-
borg förra veckan?

– Det gick jättebra, till och 
med bättre än jag förväntat 
mig. Det kom mycket folk 
och det var väldigt roligt.

Berätta mer om föreställ-
ningen.
– Jag var med i höstlov-
skören, som arrange-
ras av Kultur i Väst. Vi var 
omkring 50 ungdomar från 
många olika ställen som 
deltog. På fyra dagar övade 
vi in 13 låtar ur Karl Jen-
kins mässa ”The armed man 
– A mass for people”, som vi 
sedan spelade upp på Kon-
serthuset. 

Varifrån kommer ditt 
stora musikintresse?
– Det måste vara från 
farmor. Hon lärde mig att 
lyssna på klassisk musik och 
tog med mig till operan. 

Farmor sjöng i kyrkan och 
det har jag också gjort.

Känner du att du upp-
muntrats till att fort-
sätta med musiken under 
uppväxten i Ale?
– Ja, det tycker jag verkli-
gen. Jag har sjungit för Eva 
Malmgren på Kultursko-
lan i ungefär fyra år nu och 
sedan har jag även sjungit i 
kyrkan.

Du går sista året på 
musikallinjen på Mimers 
Hus i Kungälv. Har du 
tänkt fortsätta i den rikt-
ningen även efter gym-
nasiet?
– Ja absolut. Jag har redan 
börjat ansöka till skolor och 
har varit och tittat i både 
Stockholm och London. Jag 
vill jobba med musik, sång 
och teater, det har aldrig 
varit någon tvekan. Dröm-
men är att kunna försörja 

mig som artist, vilket inte är 
det lättaste och det kräver 
att man vidareutbildar sig. 
På gymnasiet lär man sig att 
hitta sin talang och man får 
vana av att stå på scen och 
uppträda, men för att kunna 
jobba måste man ha kunskap 
om branschen. 

Vad är det svåraste?
– Att man måste göra allt 
själv. Det är så mycket runt 
omkring som ska stämma, 
men det är också det som är 
charmen. Jag inser att det 
kommer att bli mycket jobb 
och man kanske får offra 
vissa saker, men det är jag 
beredd på. Att få jobba som 
musikalartist är inte längre 
bara en dröm, utan ett mål.
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Namn: Sandra Bendrik
Ålder: 18
Bor: Nol
Familj: Mamma Kirsten, pappa 
Niklas, lillasyster Emma, 12 och 
hunden Emil
Gör: Går tredje året på musikal-
linjen på Mimers Hus. Jobbar 
även extra som servitris på res-
taurangen El Corazón i Göteborg
Drömjobb: Att kunna försörja 
sig som musikalartist. West End 
i London är en dröm.
Drömmusikal att medverka i: 
Christine
Intressen: Sång, dans och 
teater i alla dess former
Lyssnar på: Klassiskt och mu-
sikal
Bästa årstid: Våren
Skulle vilja resa till: Tokyo
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Bosch Compress 5000 5-6kW
6 års garanti               A-klassad                   Värme till -30 grader                        Underhållsvärme

BOSCH Compress 5kW

14900 kr efter ROT-avdrag  

Standardinstallation ingår 

Ordinarie pris 17900 efter rot. 

BOSCH Compress 6kW

16400 kr efter ROT-avdrag  

Standardinstallation ingår 

Ordinarie pris 19900 efter rot. 
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