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KATTLEBERG. För två 
och ett halvt år sedan 
lämnade Isabelle Samu-
elsson, 21, barndoms-
hemmet i Kattleberg 
och styrde kosan mot 
USA för teaterstudier i 
Hollywood.

Hon lever ett liv som 
många bara drömmer 
om, men med fötterna 
stadigt kvar på jorden.

När hon tillsammans med 
amerikanske pojkvännen 
Cody klev på planet i Los 
Angeles den 23 december 
stod termometern på över 
90 grader Fahrenheit, vilket 
motsvarar närmare 40 grader 
med våra mått mätt. Julstäm-
ning rådde det däremot ing-
en brist på.

– Så här års hänger det 
ljusslingor, granar och tom-
tar överallt längs Hollywood 
Boulevard, berättar Isabelle 
Samuelsson när Alekuriren 
träffar henne i föräldrahem-
met i Kattleberg, där hon 
spenderat jul- och nyårshel-
gen tillsammans med famil-
jen. 

Dagen därpå väntar den 
långa flygresan tillbaka till 
Kalifornien och Hollywood 
där hon i våras tog examen 
från teaterskolan American 
academy of dramatic arts. 
Under ett extra år jobbar hon 
nu för skolans teatergrupp.

– Nu gäller det att bygga 
upp mitt amerikanska cv och 
eftersom vår huvudregissör 
bjuder in agenter och regis-
sörer till våra föreställningar 
är det en bra chans att synas.

Hårt arbete
Ända sedan hon under stu-
dietiden på Hulebäcksgym-
nasiets estetprogram för 
första gången hörde talas 
om skolan i Hollywood har 
hon förberett sig noga för att 
maximera sina chanser att bli 
antagen. Det hårda arbetet 
lönade sig och hon kom in 
på sin första audition, vilket 
är ovanligt.

– Jag har alltid velat syss-
la med teater och minns att 
jag redan under lågstadiet på 
Alvhemsskolan spelade upp 
små sketcher för klassen. Jag 
har fått en jättechans, men 
jag tror samtidigt att många 
underskattar hur mycket ar-
bete det innebär att vara skå-
despelare och någon direkt 
fritid har man inte. Inför 

varje roll är det mycket att 
läsa på, lära sig om karak-
tären och memorera. Det 
gäller att ha disciplin och 
jobba hårt för det finns alltid 
någon annan som är redo att 
ta ditt jobb. 

Något hon fått lära sig 
under resans gång är att ta 
för sig och inte vänta på sin 
tur som hon varit van vid i 
Sverige.

– Det är vi européer som 
räcker upp handen om vi vill 
säga något och många ame-
rikanare tror att vi är blyga. 
Man har fått lära sig att istäl-
let prata rakt ut och inte vara 
så rädd för att avbryta någon. 
Alla pratar om sig själva och 
blir uttråkade om de tvingas 
lyssna för länge på någon 
annan. Attityden är mycket 
vänligare i Sverige och det 
kan jag sakna ibland. 

Neutralisera accenten
Vid sidan om teatern har hon 
även gjort ett flertal modell-
jobb, bland annat för jeans-
märket Hzurdadi och ett 
sminkmärke samt stått mo-
dell för olika fotografer och 
på fotokurser. 

I somras medverkade hon 
även i en kortfilm som kom-
mer att visas som miniserie i 
indisk tv.

Dock är det i kostymdra-

ma från 1900-talets tidiga 
decennier som Isabelle gör 
sig bäst, det är också i den 
genren hon känner sig mest 
hemma. 

– Jag har ett utseende som 
passar för den typen av rol-
ler. Jag jobbar även på sko-
lans kostymavdelning med 
att sy kläder inför föreställ-
ningarna och jag tycker det 
är väldigt roligt med alla 
vackra påkostade kostymer. 

Efter två och ett halvt år i 
USA är hennes svenska bryt-
ning nästan helt borta, men 

det har krävts mycket arbete. 
– Nu tror folk ofta att jag 

är från Minesota, vilket är 
lite kul eftersom min pojk-
vän kommer därifrån. I sko-
lan har vi jobbat sju timmar i 
veckan bara med att neutra-
lisera accenten. 

Vad framtiden har att vän-
ta för den begåvade skåde-
spelerskan från Ale återstår 
att se. Isabelle Samuelsson 
menar att det handlar myck-
et om tur och tillfälligheter 
och att vara på rätt plats vid 
rätt tillfälle, men hon kom-

mer med all säkerhet att 
stanna kvar i USA.

– Isabelle Samuelsson
hittade lyckan i Hollywood

Vind i 
ryggen

Hemma. Isabelle Samuelsson passade på att njuta av den friska luften på landet hemma i Kattleberg, där hon och spenderade jul- och ny-
årshelgen innan det blivit dags att återvända till Hollywood där hon bor och studerar teater. 

Redan en stjärna. Bilden är tagen i samband med inspelningen av 
den amerikansk-indiska kortfilmen ”Positive”.

Isabelle har stått modell för 
bland annat kläd- och smink-
märken.

ISABELLE SAMUELSSON

Ålder: 21

Bor: Hollywood, Los Angeles

Uppvuxen: I Kattleberg, 

Älvängen

Familj: Mamma Marianne, 

pappa Sonny, storasyster 

Pernilla, storebror Per-Ola 

och sex syskonbarn. Ameri-

kanske pojkvännen och tillika 

sambon Cody.

Gör: Studerar teater (tredje 

och sista året) på American 

academy of dramatic arts i 

Hollywood. Jobbar som mo-

dell och skådespelare.

Intressen: Spela saxofon, 

fotografera, resa, musik och 

teater.
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JOHANNA ROOS
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Den 5 januari justerade 
Västtrafik biljettpriserna. 
Orsaken är ökade kostna-
der för att utföra trafiken. I 
snitt höjs priserna med 5,9 
procent.

Prisjusteringen innebär 
att en kontoladdning från 
den 5 januari kommer att 
kosta 19,40 kronor (18,60 
kr idag), en enkelbiljett 25 
kr (24 kr) och ett periodkort 

545 kronor (505 kr). Samt-
liga exempel avser en vuxen 
som reser inom Göteborgs 
kommun.

Samtidigt låter Västtrafik 
meddela att sms-biljett införs 
för varje kommun i Västsve-
rige. Tidigare har sms-biljett 
funnits för tätorterna i Väst-
trafiks område och i vissa av 
kommunerna. Sms-biljetten 
är populär och fler kommu-

ner har efterfrågat tjänsten 
och därför har Västtrafik 
tagit fram lösningar för 
samtliga kommuner.

Information om de koder 
som gäller för betalning 
kommer bland annat att 
finnas på hållplatserna, som 
dekaler på bussarna och på 
Västtrafiks webbplats. De 
koder som redan finns idag 
kommer att fortsätta gälla.

Nya priser med Västtrafik

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Vi har Sveriges 
mest nöjda 
kunder i år.

Igen.
Källa: SKI 2013, sakförsäkring


