EN MAN SOM HETER OVE

Tobias Almborg gör långfilmsdebut
På juldagen har dramakomedin En man som heter Ove premiär på svenska biografer. I en av
rollerna syns skådespelaren Tobias Almborg från Östgötateatern.
Tobias Almborg spelar Patrick, som är gift med Parvaneh (Bahar Pars). Tillsammans flyttar de in i
villakvarteret där den vresige Ove (Rolf Lassgård) bor.
-

Patrick är en slags motsatsfigur till Ove. Ove är en händig människa som har koll på tillvaron,
det har inte Patrick. En slarvig typ, men snäll, säger Tobias Almborg.

Han berättar att han fått anpassa spelstilen för filmduken, till vilken det gäller att plocka ner de stora
uttrycken som teaterscenen kräver.
Inspelningen ägde rum under ca en och en halv månad i våras. Det är Tobias Almborgs första filmroll
av den här digniteten och erfarenheten har gett mersmak.
-

Det var kul, jag skulle gärna göra det igen. Det var ett stort team och ett stort sammanhang,
imponerande professionellt och välorganiserat, säger han.

Själv såg Tobias det färdiga resultatet på en galapremiär i Stockholm för en dryg vecka sedan.
-

Det var kul, jag både skrattade och grät. Jag ska gå och se den igen.

En man som heter Ove har biopremiär den 25 december.
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OM EN MAN SOM HETER OVE
59-årige Ove är kvarterets vresige ordningsman som flera år tidigare avsattes som ordförande i
bostadsrättsföreningen, men det ger han blanka fan i och ser med järnhand över kvarteret. När
höggravida Parvaneh med familj flyttar in i radhuset mittemot och backar in i Oves brevlåda blir det
upptakten till en komisk och hjärtevärmande historia om tilltufsade katter, oväntad vänskap och
kärlek så stark att bara döden ser ut som den enda utvägen. Ove är en man som vet att rätt ska vara
rätt, att man ska hjälpa sin medmänniska och som med stor träffsäkerhet betraktar sin samtid.
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OM TOBIAS ALMBORG
Tobias Almborg har varit flitigt anlitad av olika fria teatergrupper sedan 1996, bland annat av Teater
Cayenne, Cadabra Musikteater, Teater Fenix och Comedigruppen.
Tobias kom till Östgötateatern 2000 då han gjorde rollen som Tyrone i kritikerrosade En uppstoppad
hund. Här har vi också kunnat se honom i Trollkarlen från Oz, Blästrad, Motortown, som Hjalmar i
Vildanden, som mormonen Joe i Änglar i Amerika och som Max i Sound of Music.
Spelåret 2015/2016 spelar han forskaren Victor Frankenstein i musikföreställningen Frankenstein och
lillebror John i familjeäventyret Wendy & Peter Pan.
Tobias har tilldelats Norrköpings kommuns kulturstipendium. Han tillhör Östgötateaterns fasta
ensemble.

