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Projektbeskrivning 
1Dlarlenr Aktbilaga 

Med anledning av Aguelijubileet 2017 (100 år sedan Ivan Agueli dog) föreslår vi ett 
teaterprojekt i Sala. Vissa kontakter har redan tagits t.ex. med Asylboendet i Stadshotellet, 
Aguelimuseet samt Amatörteaterföreningen Cameleonterna. Grundtanken med projektet 
är lokal förankring och integration av flyktingar. Finansiering sökes från Sala kommun, 
Västmanlands län och Statens kulturråd. 

Vi vill genomföra en stor amatörteaterproduktion med beståndsdelarna människor, musik 
och ljusspel. Föreställningen är tänkt att ha premiär i juli 2017 och den ettåriga processen 
fram dit kommer att bli en viktig resa. Det är tiden tillsammans i arbetet för en fullbordad 
föreställning som bidrar. till gemenskap, förståelse och integration. 

Tema: Vand~ar efter ljuset, en föreställning inspirerad av Ivan Agueli 

Ivan Agueli levde sitt liv på resande fot. Han var främlingen i många olika sammanhang. 
I Egypten upptogs han i en sufisk orden och lärde sig perfekt arabiska. Han sökte efter ett 
speciellt ljus och i slutet av sitt liv sa han sig bära det med sig inombords. Hans målningar 
är stilla och står i kontrast till hans kringflackande tillvaro. 

Idag gör många flyktingar en omvänd resa, från Orienten till Sala och en del av dem 
kommer att.vara med i föreställningen. Vi vill involvera så många som möjligt i 
produktionen.som är tänkt att bli något mera än en föreställning. Ivan Augelis levnadsöde 
.och skapande ska bli en mötesplats, en "nyckelberättelse" att upptäcka tillsammans, över 
språk- religion- och kulturgränser. · 

Nelly Sachs har skrivit: 

En främling bär alltid 
sitt hemland i famnen 
som ett föräldralöst barn 
för vilket han kanhända 
inte söker annat 
än en grav. 

Projel.dledare är Gregor Wroblewski och Nina Holst. 

Gregor är konstnär, curator och mångårig kulturprojektledare i stadsdelen Tensta i 
Stockholm. Nina Holst är regissör och manusförfattare med 30 års erfarenhet av teater
och filmproduktion. 

Kontaktuppg ifter: 

Nina Holst 
Krukmakargatan 35 E 
118 51 Stockholm 
Tel: 070-4806733 
E;.post: nina. holst@tele2.se 

Gregor Wroblewski 
· Tisslingeplan 24 
163 61 Spånga 
Tel: 073-702 51 07 
E-post: gregor.wroblewski@comhem.se 



Nina Holst 

Regissör Manusförfattare Projektledare 

Utbildningar 
Regissör 2001 - 2003 Institutet för högre TV-utbildning Göteborg 
Skådespelare 1982 - 1985 Nordiska teaterlinjen Kungälv, Scenstudion Stockholm 
Övriga studier: Radioteater DI, Kreativt skrivande och Idehistoria Södertörns högskola, 
Barn- och ungdomspsykologi Göteborgs Universitet 

TV/Film i urval 
Bytesdjuren 2012 Tekla Film 
Drömmannen 2012 TeklaFilm 
Hajen på Ika 2012 Tekla Film 
Cirkuskiosken 2007 - 2010 UR 
Vad är ... ? 2003 SVT Kobra bl.a. 
Nästa Gamlestadstorg 2002 TMG 

Recensioner 

Likriktningen 2012 Tekla Film 
Spindeln 2012 TeklaFilm 
Dansande pinnar 2012 Tekla Film 
I den bästa av världar 2006 Saltfilm Sweden AB 
Bara lite vatten 2003 Metafor Media (Guldklappa 2004) 
Ytan 2001 Tekla Film (Guldklappa 2003) 

Cirkuskiosken UR, regi, manus, producent Nina Holst 
"Cirkuski.osken är det yttersta beviset för att om man låter kvalitet gå före pedagogik blir det alltid bra . 
. .. här har man anlitat bra skådespelare som gör karaktärerna distinkta utan att vara ensidiga och med 
stora doser intelligens, humor och barnperspektiv har man skrivit ett manus som ideligen träffar rätt." 
(Svenska Dagbladet 090216) 

Häxorna på Söder TEKLA, regi Nina Holst . 
"en verkningsfull föreställning ... spelas av en fyrtio personer stark ensemble med uppenbar frenesi 
och lust... griper med sin hämningslösa spelglädje och sitt stora allvar". (Dagens Nyheter 920804) 
"Det här är bra gjort. Man känner vindfläkten av häxerierna." (Svenska Dagbladet 920805) 

Oda - saatans kvinna TEKLA, regi Kicki Rundgren 
"en föreställning som känslomässigt blåser omkull mig ... spelar Nina Holst med en förbluffande 
styrka fram den ömtåliga kvinnoverklighet som ligger bortom idealbilden. Med ansikte och kropp 
lika lättrörliga som en vattenyta förmedlar hon ett känsloregister som river alla barriärer och tränger 
genom huden. Jag får känslan av att stå tätt intill en annan människa". (Dagens Nyheter 940521) 
"Dikten är tung av sanningar och Nina Holst brinner ... Nina Holst gör Oda så sammansatt som bara 
en satans kvinna kan vara." (Svenska Dagbladet 940524) 

När nå't lyckligt faller TEKLA regi Kicki Rundgren 
"Nina Holst vandrar med sin lyhörda skådespelarkonst med lätta steg i ett tydligt diktlandskap. 
Än balanserar hon ömtåligt på lina runt scenen, än ger hon vreden fullt magstöd uppifrån kistan. 
Lika förtvivlat som hon bränner handflatan med en öppen låga, lika överraskad blir hon när lyckan 
till sist infinner sig." (DN 960318) 
"Texterna av Rilke framförs skarpsnittat och oerhört känsligt av Nina Holst, med en lågmäld återhål
len glöd som några gånger blåser upp till mer expressiva urladdningar. Nina Holst har en skörhet i sin 
framställning som tilltalar utan att någon gång förhäva sig. Det skimrar om Rilkes texter i hennes ut
tolkning." (UNT 960330) . 

Ermintrude och drakkampen Teater Sörmland, regi Nina Holst 
"Här bjuds på spänning och lite kärlek, men också en rejäl portion humor .... en tvättäkta och förtju
sande liten saga" (Södermanlands Nyheter 960226) 



Kortfattad levnadsbeskrivning Nina Holst 

2016 - 2013: Regisserar "Hamletmaskinen" på Stockholms stadsteater. Skriver filmmanus. 
Jobbar med ungdomar i ett berättarprojekt i Botkyrka samt som kulturpedagog. Konstnärlig 
ledare för TEKLA. Kursansvarig på Kulturama för teater och sång. 

2012 -2011 Regisserar och producerar kortfilmsserien "Animerade drömmar", TEKLA/SVT . 
. Arbetar som projektledare för medborgardialog i Haninge kommun. Undervisar i berättande, 
dramaturgi och projektledning. 

2010 - 2007 Anställd på UR, producerar, regisserar och skriver manus till "Cirkuskiosken" 
som sänds i SVT, 80 avsnitt. 

2006 - 2004: Regisserar och skriver manus bl.a. till "I d~n bästa av världar" som sedan blir 
nominerad till bästa kortfilm på både Göteborgs och Stockholms filmfestival. Är också anli
tad som skådespelare, manusdoktor, ansökningskonsult och undervisar i dramaturgi på gym
nasienivå. Arbetsgivare: Metafor Media AB (informationsfilm), Teater Kaos (teaterproduk
tion), TEKLA (filmproduktion), Fryshusets estetiska program och Ungdomsstyrelsen (ma
nusdoktor/pedagog). Tilldelas guldklappa för bästa skådespelarinsats. Producerar och regisse
rar informationsfilm. Spelar in reklamfilm i Sverige och i Chile. Castar ungdomar till långfilm 
för SF. Undervisar i drama på Kulturskolan Raketen. Är under en period skrivande redaktör 
för "Kulturkraft". 

2003 - 2001: Är verksam som regissör, producent, castare, projektledare, manusförfattare, 
skådespelare, inspelningsledare och pedagog. Vidareutbildar mig på Institutet för högre TV
utbildning (regilinjen 80 p) i Göteborg och gör flera kortfilmer (dokumentärer och drama) 
bl.a. "Ytan". Arbetsgivare: Metafor Media AB, Film i Värmland, TEKLA, SVT, Tryggare 
mänskligare Göteborg (dokumentärfilm), Tyresö teaterförening (pedagog), See-film och 
Stockholms kommun. Studerar "Kreativt skrivande" på Södertörns högskola och "Radiotea
ter" på Dramatiska Institutet. Tilldelas guldklappa för bästa elevfilm. 

2000-1990: Regisserar och producerar ett antal produktioner, bl.a. "Häxorna på söder", 
"Hamletmaskinen", "Oda - saatans kvinna", "När nåt lyckligt faller" och "Ermintrude och 
drakkampen". Är konstnärlig ledare för TEKLA, förtroendevald styrelsemedlem i Teater
förbundets frilansavdelning. Delägare i Restaurang Kvarnen och underhållnings/musik
ansvarig där. Arbetsgivare: SR, SVT, Teater Sörmland, TEKLA, Svenska Filminstitutet, 
Kvarnen, Koffertteatern. Arbetar även som teaterpedagog/regissör med ungdomar och före
ståndare för Teaterkollot på Blidö. Uppdragsgivare:· Stockholms stad; Exist och Södermalms 
stadsdelsnäinnder. Studerar idehistoria på Södertörns högskola. 

1990 - 1985: Arbetar som skådespelare på Pocketteatern. Skriver även manus och regisserar. 
Musik- och underhållningsansvarig på Restauqmg Kvarnen och teaterlärare på "Fejm" i Alby 
och på Tensta fritidsgård. · 

1985-1982: Går ''Nordiska teater og dramalinjen" i Kungälv, "Scenstudion" i Stockholm 
samt "Teaterstudion" i Göteborg. Arbetar som teaterlärare och vikarierande mentalskötare. 
Läser barn- och ungdomspsykologi på Göteborgs Universitet. Skriver och regisserar. 

1982-1964: Föds och växer i Ramkvilla, Småland. 



Recensionsutdrag Hamletmaskinen Stockholms stadsteater 2013 regi Nina Holst 

"Blixtrande möte i pånyttfödd pjäs .... Lyckosamt att Nina Holsts punkigt ruffiga och mångmediala 
uppsättning på Stockholms stadsteater utgör ett strålande exempel på varför just "Hamletmaskinen" 
inte tycks kunna lämna oss i fred. I rätt regissörs händer kan den nämligen, som här, bli en suggestiv 
analys av både övermakt och medborgerligt medlöperi. I synnerhet som den inte skonar någon av par
terna. Holsts Hamletmaskin är kort och gott ett blixtiai:tde möte mellan två lika blixtrande intelligenta 
skådespelare som med hjälp av sin sceniska nyfikenhet lyckas få vartenda ord, varenda antydan till 
återvunnen tolkningsmodell att kännas, tja, nytt och viktigt." (Dagens Nyheter 130502) 

"Världen visar sig i alla sina skepnader och Meta Velander och Ingvar Kjellson bligar mot oss som 
Hamlets mamma Gertrud och pappa Vålnaden ..... en dramatisk hållning som faktiskt känns väldigt 
modem. På scen fortsätter historien och upproren att i fragment flimra förbi i denna skojiga, hemska 
och drömska timme som vi tär tillbringa med det eminenta r~darparet Petren - Skoglund och där Nina 
Holst visar en fallenhet för denna, ett slags anti-teater." (Kulturnytt SR 130430) 

"Uppsättningen rör sig över avgrunder och skickar stötar genom publiken .... bemästrar de starka kraf
ter som är i omlopp med skickligast möjliga handlag och precision. Berömda sorgeprocessioner, hän
delserna på Himmelska fridens torg och Irakkriget är några av regissören Nina Holsts tillägg. Hon 
vidgar också diskussionen till att omfatta dagens underhållningsindustri och tv-mediet som politisk 
påtryckningsmedel. Dessutom får den här iscensättningen sin speciella ton genom de distanserings
effekter som kommer till användning. Och som späder ut svärtan och allvaret med både galghumor 
och ironi. ... följer man, oavlåtligt fiingslad, skådespelarnas konstfulla balansgång utan att trampa fel 
över alla mänskliga avgrunder, som Muller fyllt sin pjästext med. När regissören Nina Holst använder 
dem är det svårt att blunda för vilka krafter som är i omlopp." (Kulturtidsskriften Cora 130510) 

"Hamletmaskinen är en ödesmättad pjäs, rågad med postmoderna influenser och laddad symbolik. 
I detta referensbibliotek lämnas inget obemärkt - inte heller för dagens publik. Den drabbar - skratten 
fastnar i halsen. I Nina Holst regi ligger skammen som en drivfjäder rakt igenom föreställningen. Det 
är en fröjd att se duktiga skådespelare ta sig an svåra, komplexa roller. Ann Petren och Rolf Skoglund 
har total publikkontakt i detta meningsskapande språkspel. Och här försvinner en timme på nolltid." 
(Tidningen Kulturen 130514) . 

"Teater som vill störa. En av milstolparna i teaterhistorien som man sällan får tillfiille att se på svenska 
scener. Men Stockholms stadsteater vågar språnget. ... undersöker det onda, ideologiers kollaps, vår · 
tids terror med en giltighet som tycks mig än mer drabbande än den kunde vara på 70-talet. Skruvarna 
dras obönhörligt åt. Nog känns "Hamletmaskinen" i mellangärdet." (Östgötacorren 130430) 

"I Nina Holst regi framstår Heiner Mullers de konstruerade Hamletfigur som tidlös .... berörs av en 
skådespelarduo som lämnar kroppsliga avtryck. Nina Holsts regi återspeglar Mullers resonemang 
kring vad realism inom teater vill säga ... det pågår just så länge att det uppstår en tvekan kring dikt 
och verklighet. Den aforismspäckade, förhöjda texten med sina absurda kast och metaforiska 
omskrivningar manar onekligen till intellektuell gymping. Men med en skådespelarduo som denna blir 
det inte tungrott. Jag hoppas att få se mer av denna sköna konstellation på Stockholms stadsteater. 
(Nummer130430) 

" ... fint och roligt, som den expose över kvinnors självmord som får "Ofelia" att sluta dö, eller den 
monolog där "Hamlet" önskar sig bli en maskin för att slippa de andras smärta. Späckat med infall och 
med samtidsmarkörer i form av rullande nyhetsinslag på den mur av tv-monitorer som täcker fonden." 
(Aftonbladet 130503) 

"Det är en intressant timme."(Expressen 130429) 

"Det är en absurd, men substansfylld föreställning." (Teatermagasinet Kulturbloggen 130429) 

" ... en projektionsyta för alla kvinnor i vår historia som i egenskap av just sitt kön har dött ett slags 
martyrdöd .... ger valuta för teaterbesöket." (SVD 130429) 
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ev (Uppdaterad 15 12 29) 

Gregor Wroblewski, PN 52 11 29-6990 
Tisslingeplan 24 nb 
163 61 Spånga 
Tel: 08-36 45 19 
073-702 51 07 

Utbildning: 
1973-79 Kungl. Konsthögskolan, skulptur 

1980-82 Sthlms univ. ca. 60p teor. filosofi 

1989-1992 Sthlms univ. ca. 60p Polska , 

1989- 2007 Diverse kurser i socialt fältarbete 

Arbete: 
1978-1982 Eget konstnärligt arbete. Utställning Thielska Galleriet 1978 med Johan 
Scott och Håkan Rehnberg. Utställning Moderna Museet 1980 med Johan Scott och 
Håkan Rehnberg. 

1982-1988 Sthlms kommun, fritidsledare, bitr. förest. Tenstagården 

1989 - 2000 Sthlms kommun, fältassistent 

1989-1998 Järva Konstskola i Tensta, lärare skulptur och modellteckning 

1998-2003 Sthlms kommun och Stiftelsen Tensta Konsthall, grundare, chef 
och curator på Tensta Konsthall 

2004-2007 Sthlms kommun, fältassis.tent, ansvar: kontaktman Tensta gymnasium, 
lokalt föreningsliv och internationella kontakter. 

2008 jan - apr Sthlms kommun, projektledare, Sthlms kulturförvaltning 

2009-2015 Verksamhetsansvarig, utveckljngsansvarig för Kulturhuset Tensta Träff. 
Personalansvar, ekonomiskt ansvarig, ordförande för arbetsgivaren (ideella 
Föreningen Kulturhuset Tensta Träff). Se: www.tenstatraff.se 

Uppdrag, utmärkelser 
1999-2005 Av regeringen utsedd till ledamot av Moderna Museets styrelse 
1999 Mottagare av·Bus-priset · 
Representerad i Moderna Museets samlingar (1980) 

Projekt, socialt förebyggande: 
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1987-1992 Sthlms kommun, samordnare Tensta Marknad 

1991-1994, Sthlms kommun, projektledare PLUS-projektet med medel 
från civildepartementet (startat ungdomskafe "Cafe Mafe" + Tensta Boxningsklubb) 

Div. mindre projekt inom ramen för fältarbetet. 

Projekt, kultur: 
1998-2003 Sthlms kommun, Tensta Konsthall 
ldeansvarig, arbetsledning, ekon. ansvar, personalansvar, konstnärligt ansvar, 

. produktion av 26 utställningar. 

Ideellt arbete: 
1989-96 Föreningsrepresentant i Södra Järva kulturkommitte. 

2006 Medlem av initiativtagargruppen till boutställningen Tensta Bo 06. 

2004 -2014 Föreningsprojekt paraplyorganisation "Föreningen För Tensta Träff'' 
syftande till övertagande av verksamhetsansvar av träfflökal från kulturförvaltningen. 
ldeformulering, valberedning -fr.o.m. 2007 ordförande. Se: http://www.tenstatraff.se/ 

2004-2014 Div. mindre projekt inom ramen för ideellt arbete och konstprojekt. 

Språk: 
Engelska, polska (bra) 
Tyska, italienska (mindre bra) 

Litteratur: 

• Håkan Rehnberg, Johan Scott, Gregor Wroblewski, katalog Moderna Museet, 1980, 
ISBN 91-71001638. 

• Olle Granath, "Ett annat ljus, svensk konst efter 1945", Carlssons, 1986, s. 184. ISBN 
91-7798-083-2. 

• Lars O Ericsson, "Mordet på Tensta Konsthall", 2005, ISBN 91-975596-0-1. 
• Pontus Herin, "I Djursholm och Tensta kindpussar vi varandra", 200ä, s. 136. ISBN 

91-85865060. 
• Anders Sundelin, "Världens bästa land: berättelser från Tensta, en svensk förort", 

2007, s. 185. ISBN 91-7343180X. 
• Nora Räthzel, "Självorganisering och stat - en jämförelse mellan medborgarföreningar 

i Stockholm och Hamburg", i antologin "Periferin i centrum - gränsöverskridande 
praktiker i Stockholms offentliga rum", red. Katarina Nylund, Daidalos, 2007, s. 293. 
ISBN 978-91-7173-253-8. 

• Lars Lindkvist & Katja Lindqvist, "Konsthallarnas kraft för lokal utveckling - Terista 
och Virserum" i antologin "Kulturens kraft för regional utveckling", red. Lisbeth 
Lindeborg & Lars Lindkvist, SNS förlag, 2010, s. 230. ISBN 978-91-86203-43-6. 

• "Entrepreneurial successes and failures in the arts" Katja Lindqvist. (De )Mobilizing 
the Entrepreneurship Discourse. Edit. Frederic Bill, Björn Bjerke, Anders W. 
Johansson. Edward Elgar förlag, Cheltenham UK. 2010, s. 75. ISBN 978-1-84980-
145-4. 
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• "Förortshat", Johanna Langhorst, Ordfront, 2013, s. 80. ISBN 978-91-7037-715-0 

Sammanfattning: lokalt utvecklingsarbete med kultur och fritid som metod i 
mångkulturell miljö. 

Gregor Wroblewski 
073-702 51 07 
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Nina Holst 

Regissör Manusförfattare Projektledare 

Utbildningar 
Regissör 2001 - 2003 Institutet för högre TV-utbildning Göteborg 
Skådespelare 1982- 1985 Nordiska teaterlinjen Kungälv, Scenstudion Stockholm 
Övriga studier: Radioteater DI, Kreativt skrivande och Idehistoria Södertörns högskola, 
Barn- och ungdomspsykologi Göteborgs Universitet 

TV/Film i urval 
Bytesdjuren 2012 Tekla Film 
Drömmannen 2012 Tekla Film 
Hajen på Ika 2012 Tekla Film 
Cirkuskiosken 2007 - 2010 UR 
Vad är ... ? 2003 SVT Kobra bl.a. 
Nästa Gamlestadstorg 2002 TMG 

Recensioner 

Likriktningen 2012 Tekla Film 
Spindeln 2012 Tekla Film 
Dansande pinnar 2012 Tekla Film 
I den bästa av världar 2006 Saltfilm Sweden AB 
Bara lite vatten 2003 Metafor Media (Guldklappa 2004) 
Ytan 2001 Tekla Film (Guldklappa 2003) 

Cirkuskiosken UR, regi, manus, producent Nina Holst 
"Cirkuskiosken är det yttersta beviset för att om man låter kvalitet gå före pedagogik blir det alltid bra . 
... här har man anlitat bra skådespelare som gör karaktärerna distinkta utan att vara ensidiga och med 

· stora doser intelligens, humor och barnperspektiv har man skrivit ett manus som ideligen träffar rätt." 
(Svenska Dagbladet 090216) 

Häxorna på Söder TEKLA, regi Nina Holst 
"en verkningsfull föreställning ... spelas av en fyrtio personer stark ensemble med uppenbar frenesi 
och lust. .. griper med sin hämningslösa spelglädje och sitt stora allvar". (Dagens Nyheter 920804) 
"Det här är bra gjort. Man känner vindfläkten av häxerierna." (Svenska Dagbladet 920805) 

Oda - saatans kvinna TEKLA, regi Kicki Rundgren 
"en föreställning som känslomässigt blåser omkull mig ... spelar Nina Holst med en förbluffande 
styrka fram den ömtåliga kvinnoverklighet som ligger bortom idealbilden. Med ansikte och kropp 
lika lättrörliga som en vattenyta förmedlar hon ett känsloregister som river alla barriärer och tränger 
genom huden. Jag får känslan av att stå tätt intill en annan människa". (Dagens Nyheter 940521) 
'Dikten är tung av sanningar och Nina Holst brinner ... Nina Holst gör Oda så sammansatt som bara 
en satans kvinna kan vara." (Svenska Dagbladet 940524) 

När nå't lyckligt faller TEKLA regi Kicki Rundgren 
"Nina Holst vandrar med sin lyhörda skådespelarkonst med lätta steg i ett tydligt diktlandskap. 
Än balanserar hon ömtåligt på lina runt scenen, än ger hon vreden fullt magstöd uppifrån kistan. 
Lika förtvivlat som hon bränner handflatan med en öppen låga, lika överraskad blir hon när lyckan 
till sist infinner sig." (DN 960318) 
"Texterna av Rilke framförs skarpsnittat och oerhört känsligt av Nina Holst, med en lågmäld återhål
len glöd som några gånger blåser upp till mer expressiva urladdningar. Nina Holst har en skörhet i sin 
framställning som tilltalar utan att någon gång förhäva sig. Det skimrar om Rilkes texter i hennes ut
tolkning. "(UNT 960330) 

Ermintrude och drakkampen Teater Sörmland, regi Nina Holst 
"Här bjuds på spänning och lite kärlek, men också en rejäl portion humor .... en tvättäkta och förtju· 
san4e liten saga" (Södermanlands Nyheter 960226) 
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Kortfattad levnadsbeskrivning Nina Holst 

· 2016 -2013: Regisserar "Hamletmaskinen" på Stockholms stadsteater. Skriver filmmanus. 
Jobbar med ungdomar i ett berättarprojekt i Botkyrka samt som kulturpedagog. Konstnärlig 
ledare för TEKLA. Kursansvarig på Kulturama för teater och sång. 

2012 -2011 Regisserar och producerar kortfilmsserien "Animerade drömmar", TEKLA/SVT. 
Arbetar som projektledare för medborgardialog i Haninge kommun. Undervisar i berättande, 
dramaturgi och projektledning. 

2010 -2007 Anställd på UR, producerar, regisserar och skriver manus till "Cirkuskiosken" 
som sänds i SVT, 80 avsnitt. 

2006 - 2004: Regisserar och skriver manus bl.a. till "I den bästa av världar" som sedan blir 
nominerad till bästa kortfilm på både Göteborgs och Stockholms filmfestival. Är också anli
tad som skådespelare, manusdoktor, ansökningskonsult och undervisar i dramaturgi på gym
nasienivå. Arbetsgivare: Metafor Media AB (informationsfilm), Teater Kaos (teaterproduk
tion), TEKLA (filmproduktion), Fryshusets estetiska program och Ungdomsstyrelsen (ma
nusdoktor/pedagog). Tilldelas guldklappa för bästa skådespelarinsats. Producerar och regisse
rar informationsfilm. Spelar in reklamfilm i Sverige och i Chile. Castar ungdomar till långfilm 
för SF. Undervisar i drama på Kulturskolan Raketen. Är under en period skrivande redaktör 
för "Kulturkraft". 

2003 - 2001: Är verksam som regissör, producent, castare, projektledare, manusförfattare, 
skådespelare, inspelningsledare och pedagog. Vidareutbildar mig på Institutet för högre TV
utbildning (regilinjen 80 p) i Göteborg och gör flera kortfilmer (dokumentärer och drama) 
bl.a. "Ytan". Arbetsgivare: Metafor Media AB, Film i Värmland, TEKLA, SVT, Tryggare 
mänskligare Göteborg (dokumentärfilm), Tyresö teaterförening (pedagog), See-film och · 
Stockholms kommun. Studerar "Kreativt skrivande" på Södertörns högskola och "Radiotea
ter" på Dramatiska Institutet. Tilldelas guldklappa för bästa elevfilm. 

2000 -1990: Regisserar och producerar ett antal produktioner, bl.a. "Häxorna på söder", 
"Hamletmaskinen", "Oda- saatans kvinna", "När 11åt lyckligt faller" och "Ermintrude och 
drakkampen". Är konstnärlig ledare för TEKLA, förtroendevald styrelsemedlem i Teater
förbundets frilansavdelning. Delägare i Restaurang Kvarnen och underhållnings/musik
ansvarig där. Arbetsgivare: SR, SVT, Teater Sörmland, TEKLA, Svenska Filminstitutet, 
Kvarnen, Koffertteatern. Arbetar även som teaterpedagog/regissör med ungdomar och före- . 
ståndare för Teaterkollot på Blidö. Uppdragsgivare: Stockholms stad, Exist och Södermalms 
stadsdelsnämnder. Studerar idehistoria på Södertörns högskola. 

1990 - 1985: Arbetar som skådespelare på Pocketteatern. Skriver även manus och regisserar. 
Musik- och underhållningsansvarig på Restaurang Kvarnen och teaterlärare på "Fejm" i Alby 
och på Tensta fritidsgård. 

1985 - 1982: Går "Nordiska teater og dramalinjen" i Kungälv, "Scenstudion" i Stockholm 
· samt "Teaterstudion" i Göteborg. Arbetar som teaterlärare och vikarierande mentalskötare. 
Läser barn- och ungdomspsykologi på Göteborgs Universitet. Skriver och regisserar. 

1982 -1964: Föds och växer i Ramkvilla, Småland. 
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Recensionsutdrag Hamletmaskinen Stockholms stadsteater 2013 regi Nina Holst 

"Blixtrande möte i pånyttfödd pjäs .... Lyckosamt att Nina Holsts punkigt ruffiga och mångmediala 
uppsättning på Stockholms stadsteater utgör ett strålande exempel på varför just "Hamletmaskinen" 
inte tycks kunna lämna oss i fred. I rätt regissörs händer kan den nämligen, som här, bli en suggestiv 
analys av både övermakt och medborgerligt medlöperi. I synnerhet som den inte skonar någon av par
terna. Holsts Hamletmaskin är kort och gott ett blixtrande möte mellan två lika blixtrande intelligenta 
skådespelare som med hjälp av sin sceniska nyfikenhet lyckas få vartenda ord, varenda antydan till 
återvunnen tolkningsmodell att kännas, tja, nytt och viktigt." (Dagens Nyheter 130502) 

"Världen visar sig i alla sina skepnader och Meta Velander och Ingvar Kjellson bligar mot oss som 
Hamlets mamma Gertrud och pappa Vålnaden .... en dramatisk hållning som faktiskt känns väldigt 
modern. På scen fortsätter historien och upproren att i fragment flimra förbi i denna skojiga, hemska 
och drömska timme som vi får tillbringa med det eminenta radarparet Petren - Skoglund och där Nina 
Holst visar en fallenhet för denna, ett slags anti-teater." (Kulturnytt SR 130430) 

"Uppsättningen rör sig över avgrunder och skickar stötar genom publiken .... bemästrar de starka kraf
ter som är i omlopp med skickligast möjliga handlag och precision. Berömda sorgeprocessioner, hän
delserna på Himmelska fridens torg och Irakkriget är några av regissören Nina Holsts tillägg. Hon 
vidgar också diskussionen till att omfatta dagens underhållningsindustri och tv-mediet som politisk 
påtryckningsmedel. Dessutom får den här iscensättningen sin speciella ton genom de distanserings
effekter som kommer till användning. Och som späder ut svärtan och allvaret med både galghumor 
och ironi. ... följer man, oavlåtligt fängslad, skådespelarnas konstfulla balansgång utan att trampa fel 
över alla mänskliga avgrunder, som Milller fyllt sin pjästext med. När regissören Nina Holst använder 
dem är det svårt att blunda för vilka krafter som är i omlopp." (Kulturtidsskriften Cora 130510) · 

"Hamletmaskinen är en ödesmättad pjäs, rågad med postmoderna influenser och laddad symbolik. 
I detta referensbibliotek lämnas inget obemärkt - inte heller för dagens publik. Den drabbar - skratten 
fastnar i halsen. I Nina Helst regi ligger skammen som en drivfjäder rakt igenom föreställningen. Det 
är en fröjd att se duktiga skådespelare ta sig an svåra, komplexa roller. Ann Petren och Rolf Skoglund 
har total publikkontakt i detta meningsskapande språkspel. Och här försvinner en timme på nolltid." 
(Tidningen Kulturen 13 0514) 

"Teater som vill störa. En av milstolparna i teaterhistorien som man sällan får tillfälle Et;tt se på svenska 
scener. Mert Stockholms stadsteater vågar språnget. ... undersöker det onda, ideologiers kollaps, vår 
tids terror med en giltighet som tycks mig än mer drabbande än den kunde vara på 70-talet. Skruvarna 
dras obönhörligt åt. Nog känns "HEi;mletmaskinen" i mellangärdet." (Östgötacorren 130430) 

"I Nina Holst regi framstår Heiner Mtillers dekonstruerade Hamletfigur som tidlös .... berörs av en 
skådespelarduo som lämnar kroppsliga avtryck. Nina Holsts regi återspeglar Milllers resonemang 
kring vad realism inom teater vill säga ... det pågår just så länge att det uppstår en tvekan kring dikt 
och verklighet. Den aforismspäckade, förhöjda texten med sina absurda kast och metaforiska 
omskrivningar manar onekligen till intellektuell gymping. Men med en skådespelarduo som denna blir 
det inte tungrott. Jag hoppas att få se mer av denna sköna konstellation på Stockholms stadsteater. 
(Nummer130430) 

" ..• fint och roligt, som den expose över kvinnors självmord som får "Ofelia" att sluta dö, eller den 
monolog där "Hamlet" önskar sig bli en maskin för att slippa de andras smärta. Späckat med infall och 
med samtidsmarkörer i form av rullande nyhetsinslag på den mur av tv-monitorer som täcker fonden." 
(Aftonbladet 130503) 

"Det är en intressant timme."(Expressen 130429) 

"Det är en absurd, men substansfylld föreställning." (Teatermagasinet Kulturbloggen 130429) 

" ... en projektionsyta för alla kvinnor i vår historia som i egenskap av just sitt kön har dött ett slags 
martyrdöd .... ger valuta för teaterbesöket." (SVD 130429) 
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Förslag 2016 04 26 
Budget "Vandrar efter ljuset" 

Budgeten innefattar produktionskostnader för en föreställning som kan ges vid ett antal 
tillfällen utomhus. Några entreavgifter finns inte i kalkylen. Eventuella kostnader för 
pedagogiska delprojekt är inte inräknade i budgeten. 

Löner Produktionsanställda inkl. arb.givavg. 
Projektledare 1 4 mån. x 40 000 kr 
Projektledare 2 7 mån. x 40 000 kr 
Kostymör 3 mån. x 30 000 kr 
Scenograf 2 mån. x 30 000 kr 
Ljussättare 1 mån. x 30 000 kr 
Ljudtekniker 1 mån x 30 000 kr 
Produktionsassistent 3 mån x 23 000 kr 
övriga arvoden · 
Summa 

Hyrda tjänster 
Hyra av ljusutrustning 
Hyra av ljudutrustning 
Filmfotograf 
Redigering 
Teknisk utrustning (kamera m.m) 
Summa 

Produktionskostnader 
Kostymkostnader 
Scenografikostnader 
Mask 
Publikplatser 
Marknadsföring 
Kommunikation 
Telefon, porto 
Kontorsmaterial 
Köpta rättigheter (musik t.ex.) 
Transporter 
Programblad . 
Foton 
Medverkandeutgifter 
Summa 

Lokalhyror 
Lokalhyra repetition ? 
Lokalhyra kontor ? 
Lokalhyra verkstad ? 
Summa 

Total 

Se nästa sid. 

1 

210 000 kr 
368 000 kr 
118 000 kr 
79 000 kr 
39 000 kr 
39 000 kr 
91 000 kr 
60 000 kr 

1.004.000 kr 

90 000 kr 
30 000 kr 
40 000 kr 
35 000 kr 
25 000 kr 

220 000 kr 

50 000 kr 
40 000 kr 
35 000 kr 
25 000 kr 
20 000 kr 
10 000 kr 
10 000 kr 
10 000 kr 
20 000 kr 
12 000 kr 
7 000 kr 
3 000 kr 

40 000 ~r 
282.000 kr 

1.sos.000 kr 
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Specificerat. 

Arbetsgivaravgifter 31,41 % 

Lön Projektledare 1 4 mån. x 40 000 kr= 160 000 kr+ arb.givavg. 50 000 = 210 000 kr 
Lön Projektledare 2 7 mån. x 40 000 kr =280 000 kr+ arb.givavg. 88 000 = 368 000 kr 

Kostymör 
Scenograf 

3 mån. x 30 000 kr= 90 000 kr + arb.givavg. 28 000 kr= 118 000 kr 
2 mån. x 30 000 kr= 60 000 kr+ arb.givavg. 19 000 kr= 79 000 kr 

Ljussättare 1 mån. x 30 000 kr+ arb.givavg. 9000 kr= 
Ljudtekniker 1 mån x 30 000 kr+ arb.givavg. 9000 kr= 
Produktionsassistent 3 x 23 000 kr= 69 000 kr+ arb.givavg. 22 000 kr= 

2 

39 000 kr 
39 000 kr 
91 000 kr 

Summa 944.000 kr 


