
THE SPIRIT LEVEL ON STAGE 
- en föreställning om jämlikhet

ENSEMBLE/KOMPOSITION

RACHID BROMI (ÄVEN KOMPOSITION)
Kompositör, författare och översättare. Verk-
sam i Marocko. Utbildad vid Conservatoire 
du Lycée Militaire Royal i Kenitra mellan 1982 
och 1987. Huvudinstrumenten är arabisk luta 
och gitarr. Har sedan mitten av 80-talet turne-
rat flitigt som musiker i Marocko och är sedan 
1995 verksam som kompositör i produktioner 
inom scenkonst, television och film. Sitter i 
det Marockanska Teaterförbundets styrelse. 
Är ordförande i Theatre Anfass och har även 
studerat internationella relationer med fokus på 
internationell ekonomi.

HAJAR CHARGUI
Skådespelare, sångare och musiker. Verksam 
i Marocko. Utbildad vid l’institut Supérieur d’Art 
Dramatique et d’Animation Culturel. Arbetar 
främst inom den kroppsliga/fysiska teaterns 
tradition med mim och clownteknik. Utövar 
även capoeira och är verksam som sångare 
och musiker. Har medverkat i ett flertal teater-
uppsättningar i Marocko. 

JOSÉ FIGUEROA
Dockmakare, dockspelare, skådespelare och 
gatukonstnär. Utbildad vid Teatro Escuela La 
Matriz, Valparaiso (Chile). Även studier i mate-
matik. Har turnerat under många år i skolor och 
festivaler i Latinamerica samt arbetat som regias-
sistent. Utöver medverkan i ensemblen arbetar 
José med att designa surveyundersökningar till 
projektets fältarbeten.

NINA JEPPSSON
Skådespelare, konstnär och aktivist. Utbildad 
vid Stockholms Dramatiska Högskola/Skåde-
spelarprogrammet, samt litteraturvetenskap 
vid Södertörns Högskola. Frilansar och driver 
egna projekt, bland annat Jordbro Stadsteater 
som är en manifestation för det gemensamma 
och mot den kapitalistiska privatiseringspoliti-
ken. Har arbetat på bland annat Göteborgs 
Stadsteater, Folkteatern i Göteborg, Estudio 
Teatral i Santa Clara (Cuba), Teater Tribunalen 
och Strindbergs Intima Teater. För närvarande 
även engagerad i Teater Troja/Riksteaterns 
”Den svenska demokratins historia”.

JAMAL NOUMAN
Musiker och skådespelare. Verksam i Ma-
rocko. Utbildad vid Conservatoire de mu-
sique (Larache /Tetuan) samt vid ISADAC 
(Rabat) institut Supérieur de Art dramatique 
et d’animation culturelle / interprète. Spelar 
stränginstrument som gimbri, oud och gi-
tarr. Uppträder ofta med den egna gruppen 
Jamal Nouman Trio och har medverkat som 
skådespelare i ett flertal scenkonstuppsätt-
ningar och filmer. Komponerar även film- och  
teatermusik. 

MICHAEL VINSA (ÄVEN KOMPOSITION)
Kompositör och multiinstrumentalist. Arbetar 
deltid på Kulturhuset i Haninge och frilansar 
som musiker i olika konstellationer. Är en av 
medlemmarna i den kultförklarade gruppen 
Chesty Morgan. Sedan 2011 musikalisk 
ledare i Jordbro VärldsOrkester och bedriver 
communitybaserad musikpedagogisk ensem-
bleverksamhet i Jordbro. Har arbetat på bland 
annat Kungliga Dramatiska Teatern och Cirkus 
Cirkör. 

MOA WESTERLUND
Dansare. Utbildad vid Kungliga Svenska  
Balettskolan i Göteborg samt i Stockholm 
och på Danshögskolan i Stockholm. Frilansar  
sedan 2005 och har arbetat med koreografer 
som Sebastian Lingserius, Helena Franzen,  
Linda Forsman, Örjan Andersson, Björn Elisson, 
Virpi Pahkinen, Christina Tingskog, Åsa 
Unander Scharin, Helena Nilsson, Claire 
Parsons med flera. 

KONSTNÄRLIG LEDNING/REGI/KOREOGRAFI

ASMAA HOURI
Regissör och skådespelare. Verksam i Ma-
rocko. Utbildad vid teaterhögskolan (ISADAC) 
i Rabat. Har även examen från SU Kulturve-
tarlinjen/teatervetenskap och masterkurs inom 
teatervetenskap. Har arbetat med Folkteatern 
i Gävle i samband med deras världsteater-
projekt under ledning av Peter Oskarsson. 
Arbetat med Utbildningsradion i Sverige och 
medverkat i filmer och TV produktioner, bland 
annat ”Ett öga rött”.  Har satt upp flera upp-
märksammade föreställningar i Marocko ge-
nom Theatre Anfass, däribland Sarah Kanes 
”4.48 psychose” och  “Dmouâ bel khol” av 
Issam El Yousfi

LOUISE KVARBY
Koreograf, dansare, pedagog och filmare. Ut-
bildad vid Balettakademin och Danshögskolan 
i Stockholm samt SUNY Purchase i New York. 
Mångåriga erfarenheter från svenskt och in-
ternationellt dansfält. Arbetade under flera år i 
Nicaragua. Arbetar som koreograf och dansa-
re med gruppen Transforma samt som frilans. 
Tidigare konstnärlig ledare för dansinriktningen 
på Scengymnasiet/Stockholms stadsteater.  
Arbetar sedan 2011 med Skapande skola 
och danspedagogisk verksamhet med Jord-
bro VärldsOrkester i Jordbro och Haninge. 
Magisterexamen från Valand, Filmiska proces-
ser 2014

Produktion: Jordbro VärdsOrkester & Theatre Anfass www.thespiritlevelonstage.com



BODIL PERSSON
Dramaturg, föreläsare/utbildare och projektledare/
kompetensutvecklare. Sedan 35 år verksam inom 
scenkonstområdet som regissör, kritiker och 
kulturjournalist, dramaturg, koordinator och 
projektledare. Föreläser och undervisar på 
DOCH (Dans och cirkushögskolan) och på 
StDH (Stockholm Dramatiska högskola) i 
ämnen som rör kulturteori och kunskapsreflektion.  
Arbetar även med seminarieproduktion, 
folkbildande verksamhet samt utrednings- och 
utvärderingsuppdrag inom scenkonst. 
Har tidigare arbetat med bland annat Birgitta 
Egerbladh och Örjan Andersson.

DRAMATURGER

ISSAM EL YOUSFI
Lärare i dramatik och dramaturgi vid teaterhög-
skolan i Rabat. Verksam i Marocko. Har dokto-
rerat i ämnet ”Art du spectacle” vid Université 
de Paris VIII. Har under perioder innehaft chefs-
poster på Teaterhögskolan (ISADAC) i Rabat. 
Har även ansvarat för masterkursen ”Konsten 
och samhället” på ISADAC. Medlem som dra-
matiker och dramaturg i Theatre Anfass. Har 
givit ut böcker inom ämnet teater/dramaturgi 
och film, publicerat artiklar och skrivit dramatik 
som vunnit flera prestigefyllda priser i Marocko.

SCENOGRAFI

SÖREN BRUNES
Scenograf. Är en av Sveriges mest välmeriterade och 
produktiva scenografer. Efter över 45 år i yrket 
har Sören Brunes arbetat på de flesta stora 
och små scenerna. Första uppsättningen efter 
åren på Pistolteatern under 60-talet var mu-
sikalen ”Hår” på Scalateatern, 1968. Gjorde 
också scenografin till tältprojektet ”Vi äro tu-
senden”, 1977.  Senast aktuell som scenograf 
i Stockholms Stadsteaters uppsättning Karl Ger-
hard, 2014. Har under alla år varvat arbetet på 
stora institutioner med uppdrag åt fria grupper 
och samverkansprojekt som Enskedespelet. 

PELLE WITTSÄTER
Scenograf, snickare, konstruktör. Har samar-
betat med Sören Brunes under lång tid. Tar 
egna scenografiuppdrag och är ofta anlitad 
som konstruktör och snickare. Arbetar som 
platsansvarig för stora projekt som Enske-
despelet och har tidigare arbetat på bland 
annat Strindbergs Intima Teater samt med 
många professionella fria teatergrupper. 

DOKUMENTATION/WEBB

THOMAS HULTGREN
Webbkommunikation, film -och fotoredigering 
samt hemsidedesign. Arbetar som 
webbansvarig på RFHL. Dokumenterar genom 
film delar av projektet The Spirit Level On Stage. 

ALICE DUFOUR-FERONCE
Fotograf. Verksam i Marocko. Frilansande 
fotograf som följer projektet The Spirit Level 
On Stage vid ett antal tillfällen under repeti-
tions- och föreställningsperioden. 

PRODUCENTER/PROJEKTLEDNING

GÖRAN LIDBRINK
Producent och verksamhetsledare/projektle-
dare. Har arbetat med samverkansmetodik i 
konstnärliga communityprojekt sedan slutet av 
70-talet. Arbetar även som frilansande scen-
konstproducent och projektledare. Har mångår-
iga erfarenheter av arbete inom professionella 
fria teatergrupper. Masterexamen som kultur-
vetare/etnolog (Stockholms Universitet) samt 
utbildad vid Dramatiska Institutets (DI:s) master-
utbildning för internationell scenkonst. Har även 
läst statsvetenskap vid Stockholms Universitet. 
Är projektledare för The Spirit Level On Stage.

SANNA RANTAMÄKI
Arbetar som producent i Jordbro VärldsOrkes-
ter och som frilansande producent/projektleda-
re för diverse scenkonstprojekt och event. Är 
också deltidsanställd som chef och arbetsle-
dare inom organisationen RFHL Stockholm. 
Fil kand som kulturekonom från Södertörns 
Högskola och har mångåriga erfarenheter av 
communitybaserade konst- och kulturprojekt. 

KOSTYM

PIPSA PERRIN POUKKA
Kostymör, dansare, pedagog. Utbildad vid 
Balettakademin och Danshögskolan i Stock-
holm samt stipendiat vid The School  for new 
Dance Development, Amsterdam. Kurser på 
Konstfack och Dramatiska Institutet. Har un-
dervisat i modern dans på StDH (DI) och varit 
konstnärlig ledare för Fryshuset Gymnasium, 
estetiska linjen. Undervisar för närvarande i 
modern dans, fysisk teater och scenisk pro-
duktion på Fryshusets Gymnasium. Har be-
drivit tillverkning av eget klädmärke och sedan 
2003 gjort kostym åt ett flertal scenkonstupp-
sättningar.

ÖVERSÄTTNINGAR

ANNA-MARIA HILBORN
Har översatt delar av projektets texter till franska. 

LINDA-MARIE WESTERGREN
Har översatt delar av projektets texter till engelska. 

TEKNIKER, MM

CHRISTER BLUM
Driver firma inom webb-design, ljud- och teknik-
uthyrning/ljudtekniker, film- och dokumentation 
och snickeri/tillverkning. Arbetar professionellt 
med ekonomi/redovisning åt företag och orga-
nisationer. Sköter även JVOs ekonomihante-
ring. Stor erfarenhet av community-arbete. 


