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PRESSAT
Fullspäckat schema 
inför Nina Pressings 
storpremiär i Malmö
Pressing har haft det pressat.

– Jag flängde mellan hemmet i Malmö och 91 
föreställningar på raken i Göteborg, berättar skå
despelerskan Nina Pressing, 39, som laddat om 
för höstens uppsättning av ”West side story” på 
 Nöjesteatern i Malmö.

Nina Pressing gjorde succé i 
Göteborg. 

– Alltså det var bara helt 
fantastiskt, säger hon och 
berättar stolt att hon inte mis-
sade en enda av 91 föreställ-
ningar.

Men när hon väl återvänt 
till Malmö kom en förkylning 
som ett brev på posten.

– Jag däckade fullständigt 
och blev superförkyld, berät-
tar hon när vi träffar henne i 
samband med att den nya 
ensemblen för ”West side 
story” träffas på Nöjesteatern.

”Det är gig hela tiden”
Men bara för att hon inte 

står på scen betyder det inte 
att hon ligger på latsidan.

– Nej, det är gig hela tiden. 
Och jag dubbar speakertexter 
till film.

Samtidigt passar hon på att 
ta hand om familjen som hon 
delvis försummat under exilen 
i Göteborg då hon hade rollen 
som Svetlana i Göteborgsope-
rans uppsättning av ”Chess”

– Jag försöker vara ledig 
eftersom jag har varit borta så 
mycket från man och barn.

Och nu väntar jobb i Malmö. 
Den så kallade kollatione-
ringen har precis inletts och 
femte augusti startar repeti-
tionerna på Nöjesteatern.

– Jag är jätteglad att kunna 
arbeta hemma i Malmö med 
tanke på familjen. Bara en 
sådan sak som att kunna köra 
hem på kvällen.

Senast Nina arbetade på 
Nöjesteatern var i samband 
med uppsättningen av 
”Legally blond”. Den gången 
var hon nybliven mamma.

– Det var hundar på 
scen och jag som 
ammade i logen…

”Flög i taket”
Den här gången 

handlar det om brand-
trappor och höga höj-
der. Inget för den som 
har anlag för höjd-
skräck.

– Men efter ”Cats” då 
jag flög i taket är det 
här ingenting, säger 
Nina och berättar även 
om hur det besvärligt 
det var att åka rull-
skridskor i ”Starlight 
express” som hon 
gjorde succé med i 
Tyskland.

200 sökande
Det fanns 200 

sökande till rol-
lerna i Malmöupp-
sättningen av 
”West side story”. 

– Och vi 
bestämde oss 
tidigt för Nina, 
berättar produ-
centen ”Julius” 
Malmström.

– Svårast var det att hitta så 
kallade ”Sharks” men Nina är 
perfekt i det gänget. 

Hon har spelat ”West side 
story” tidigare.

– Det var 2004. Men då var 
jag Minnie i det andra gänget, 
”Jets”. Jag älskar historien. 
Den är tidlös.

Musikalen på Nöjesteatern  
i Malmö har premiär den 27 
september.

Per Hägred
per.hagred@kvp.se

HAR SPELAT EVA PERÓN

ing
Ålder: 30 någonting.
Bor: På en gård i Malmöstadsdelen Hyllie.
FaMilJ: Maken Kaare Thögersen och två barn, en 

son på snart 4 år och en dotter på 2.
roller i urval: Grizabella i ”Cats”, Sandy 

i ”Grease”, Lillemor i ”Dåliga mänskor”, 
Stephanie i ”Nine”, Gigi och Ellen i ”Miss 

Saigon”, Minnie i ”West Side Story”, Mimi 
i ”Rent”, Pearl i ”Starlight express”, Eva 

Perón i ”Evita”, Paulette i ”Legally 
blonde” och Svetlana i ”Chess”.

oM ”WesT side sTory” PÅ 
NöJesTeaTerN: Cesare 

righetti regisserar. Manus 
är ombearbetat av Hogu 

Carlsson och Henrik Wid
mark som även gjorde 

de lyckade nytexterna 
till ”Spamalot”. Totalt 
26 skådespelare 
medverkar, bland 
andra andres 
Gjönnes och emmi 
Christensson.

Fullt upp. Nina Pressing har hämtat sig efter pärsen från ”Chess” i 
Göteborg och laddar nu upp för ”West side story”. Foto: Christer Wahlgren

EnsamblE. 
en del av Nöjes
teaterns upp
sättning av  
”West side  
story” anders 
Gjönnes, Nina 
Pressing och emmi 
Christensson.


