SWEA-stipendiat debuterar till hösten
Västerås, den 1 augusti 2018 – När den unge skådespelaren Nils Wetterholm på fredag tar
emot SWEAs stipendium för scenkonsterna har han redan engagemang på Stockholms
stadsteater.
I höst debuterar han i Lo Kauppis uppsättning av Märta Tikkanens ”Män kan inte våldtas”.
Teaterchef Anna Takanen berättar att de haft ögonen på honom under flera år, medan han gick
på Teaterhögskolan i Luleå.
- Det är ovanligt att en skådespelare så tidigt i sin yrkesbana hittar sitt speciella uttryck, säger
hon och fortsätter att det ska bli spännande att följa honom och att arbeta med honom till
hösten.
Det var just Nils’ mycket personliga uttryck, hans sceniska fantasi så väl som hans förmåga att
vara en lyssnande ensemblemedlem som bidrog till att han fick utmärkelsen, vars officiella
namn är Sigrid Paskells stipendium för scenkonsterna.
- Jag hade inte hört talas om SWEAs stipendier när jag fick reda på att jag var nominerad,
berättar Nils, men blev förstås väldigt glad och skickade in min ansökan på en gång.
Hans plan var att använda stipendiet till fortsätt utbildning utomlands, men nu får det vänta
tills efter projektet på Stadsteatern. Han vill gärna utveckla sin teknik inom fysisk teater, men
exakt vad det blir återstår att se.
- Det är roligt att Nils fick stipendiet eftersom han är en så egenartad och mogen skådespelare
trots sin unga ålder, konstaterar hans kollega Josefin Koskinen. Han har en förmåga att fängsla
människor med sin energi och sitt uttryck på ett alldeles självklart sätt.

SWEA är ett globalt nätverk för svenska och svensktalande kvinnor som bor – eller har bott – utomlands. Med
drygt 7000 medlemmar i ett 70-tal avdelningar över hela världen är SWEA den största ideella Sverigefrämjande
organisationen utanför Sverige. Varje år delar SWEA ut stipendier och donationer för cirka 2 miljoner kronor.
Stipendieutdelningen äger rum den 3 augusti 2018 på Västerås Elite Stadshotell i närvaro av landshövding Minoo
Akhtarzand. Stipendiekommitténs motivering samt foto på stipendiaten finns på swea.org där det också finns mer
info om SWEA International och alla lokala avdelningar.
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