
NÖDINGE. Torsdagen 
den 30 januari är det 
premiär för Flashdance 
The Musical på Chinate-
atern i Stockholm.

I rollistan återfinns 
den tidigare alebon 
Susanna Säfsund (f d 
Susanna Lindström).

– Vi repar intensivt, 
sex dagar i veckan och 
har gjort så sedan slutet 
av november, berättar 
Susanna för lokaltid-
ningen.

Om ett par veckor sker 
Skandinavienpremiären 
av musikalen Flashdance. 
Flashdance är berättelsen 
om den unga kvinnan Alex 
Owens, som vill lämna det 
tunga industriarbetet och 
uppfylla sina drömmar inom 
danskonsten. Föreställning-
en vilar på dansnummer och 
naturligtvis filmens 80-tals-
hits som ”What a feeling”, 
”Maniac”, ”Gloria” och ”I 
love rock´n roll”.

– Musikalen är mycket 
bättre än filmen. Det är en 
helt annan upplevelse och 
storyn lyfts fram på ett be-
tydligt mer tilltalande sätt, 
säger Susanna Säfsund som 
har sällskap på scenen av 
bland andra Karl Dyall, Siw 
Malmqvist, Linus Wahl-
gren, Rennie Mirro och 
Hanna Lindblad.

Susanna Säfsund levde 
sina fyra första år i Bohus 
innan familjen flyttade till 
Nödinge. Efter avslutade 

studier på musikalgymnasiet 
i Kungälv bar det i väg till 
Göteborg. Det var i sam-
band med att Susanna blev 
antagen till yrkeslinjen för 
Musikal på Balettakademin i 
Gamlestaden.

– Jag gick ur Balettakade-
min 2001 och jag hade turen 
att få jobb direkt i musikalen 
RENT. Den spelades på tea-
ter Göta Lejon i Stockholm 
så det blev en flytt till huvud-
staden för mig. Med RENT 
åkte vi även ut på Rikstea-
terns turné och avslutade sen 
med att gästspela på Göte-
borgsOperan 2003.

Susanna blev kvar i Stock-
holm och fortsatte därefter 
att arbeta som musikalartist 
i olika sammanhang, produ-

cerade egna shower för Silja 
Line under några år.

– Sedan flyttade jag till 
Holland och jobbade som 
programledare för TV3 – 
Lyckochansen och Jackpot 
som sändes två gånger om 
dagen, förklarar Susanna 
som efter återkomsten till 
Sverige frilansat som sång-
erska under de senaste åtta 
åren.

– Jag har dansat och körat 
bakom alla tänkbara Melodi-
festivalartister. Ett minnes-
värt jobb var som körsång-
erska och dansare på Ace of 
Bases världsturné 2007-09, 
som satte punkt för deras 
era. Det var en fantastisk 
resa, säger Susanna.

Flashdance
Sedan slutet av förra året lig-
ger allt fokus på premiären 
av Flashdance. Susanna har 
en ensembleroll och kom-
mer att vara, som hon be-
skriver det själv, överallt och 
ingenstans samtidigt.

– Jag kommer att dansa, 
sjunga, vara eskortflicka, bal-
lerina, stålverksarbetare och 
bartender. Jag är även in-
hoppare för tre större roller 
vilket är en utmaning. Det är 
således många repliker som 
ska sitta.

Mamma och pappa har 
Susanna kvar i Nödinge. 
Hon brukar fara hem och 
hälsa på dem ett par gånger 
om året.

– Jul- och nyårsfirandet 
fick emellertid ske i huvud-
staden eftersom jag knappast 
har varit ledig någonting. 
Familjen får åka till Nödinge 
igen när allting har lugnat 
ned sig. Det är roligt att se 
hur Ale kommun har utveck-
lats under de senaste åren, 
det är skillnad som natt och 
dag från det att man själv var 
ung och gick i skolan. Den 
nya vägen och pendeltåget 
har blivit ett jättelyft, avslu-
tar Susanna Säfsund.

JONAS ANDERSSON
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– Tidigare alebon aktuell på Chinateatern

Susanna laddar
för premiär

SUSANNA SÄFSUND

Ålder: Blir 36 år i februari.

Bor: I Nacka utanför Stock-

holm.

Familj: Man och två grabbar 

på 3 och 9 år.

Yrke: Musikalartist/sång-

erska.

Favoritmusik: Jag är 

allätare.

Senaste sedda film: Såg 

”Turbo” på bio.

Nyårslöfte: Att inte stressa 

och att skratta mycket.

Motto i livet: Ingenting är 

omöjligt!

Hanna Lindblad (Alex Owens), Linus Wahlgren, Susanna Säfsund, Siw Malmqvist, Karl Dyall och Rennie 
Mirro i samspråkar mellan repetitionerna av Flashdance The Musical.

Susanna Säfsund (f d Susan-
na Lindström) är uppväxt i Ale, 
men bor numera i Stockholm 
där hon gjort sig ett namn som 
musikalartist.

Everyone deserves a break.

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
*Alla erbjudanden gäller 7/1–5/2 2014. 50% på dagsturer till Danmark (ord pris fr 99:-). 200:- rabatt på kryss till Kiel (ord pris fr 699:-) 
  samt 50% på bilen (ord pris fr 995:-). Ange erbjudandekoden VINTERREA. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Dagstur
 fr 49:- /�person
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Ett minnesvärt 
jobb var som 
körsångerska 
och dansare på 

Ace of Bases världstur-
né 2007-09.
SUSANNA SÄFSUND

Nu kör vi igång vårens 
kurser i Linedance!
Söndagar Folkets hus, Älvängen start 2 jan
Prova-på söndagen den 26 jan kl.15.30 (gratis) 
Grundkurs/nybörjare 15.30–17.00
Nivå 1 17.15–18.45
Nivå 2–3 19.00–20.30

Måndagar Fredkullasalen, Kungälv start måndag 20 jan
Grundkurs forts. 18.30–20.00

Årsmöte: 23 mars 14.00, Älvängen Folketshus! 

Dansa med oss

 

För mer info gå in på vår hemsida 
www.danceinlineale.se eller ring 0704-89 86 16

I samarbete med:


