SKÅDESPELARE PRISAS

Medalj till Liselott Lindeborg och Christian Zell
Skådespelarna Liselott Lindeborg och Cristian Zell har tilldelats Föreningen Gamla
Norrköpings Lidénmedalj 2016.
Lidénmedaljen i brons utdelas för värdefulla insatser inom föreningens intresseområde, t.ex. när det
gäller att belysa Norrköpings kulturhistoria.
I motiveringarna nämns Liselott Lindeborgs uttrycksfulla spelstil och mångåriga engagemang på
Östgötateaterns scener, med roller som Audrey i Little Shop of Horrors och Judy Garland i musikalen
Judy, samt Christian Zells trovärdiga gestaltningar av Tevje i Spelman på taket, dödgrävaren i Hamlet
och Kapten Andy i Showboat.
-

Jag kom till Norrköping för 26 år sedan och kände mig välkommen från första början. Sedan
dess har jag tagit staden till mitt hjärta. Därför känns det extra hedrande att Föreningen
Gamla Norrköping har valt att ge den här utmärkelsen, säger Christian Zell.

-

Jag känner mig verkligen smickrad och rörd. Det var jättefint, säger Liselott Lindeborg.

Liselott Lindeborg är just nu aktuell i Idlaflickorna, som framgångsrikt spelas på Teatervinden i
Norrköping. Till hösten medverkar hon i Östgötateaterns musikalsatsning La Cage aux Folles.
Christian Zell, som nyligen gått i pension, sågs senast i den dokumentära teaterföreställningen
Bröllopsresan. I december medverkar han för tredje året som berättare av Charles Dickens En julsaga
under Norrköpings Symfoniorkesters julkonsert.
Det var i måndags som de båda skådespelarna mottog Lidénmedaljen.
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OM LISELOTT LINDEBORG
Liselott Lindeborg knöts till Östgötateatern efter avslutad utbildning vid Scenskolan i Malmö. Hon har
medverkat i ett flertal såväl dramatiska produktioner som musikaler.
På Oscarsteatern i Stockholm har Liselott spelat rollen som Sally Bowles i Cabaret. Hon har också
medverkat i publiksuccén Girls Night Out som spelades i Östergötland, på Cirkus i Stockholm och på
turné med Riksteatern.
Hon har medverkat i ung scen/östs föreställningar Mi-Mi’s sexuella liv, Hamlet och Om flickor kunde
döda, samt i barnföreställningarna Bländad, Sandvargen och Kejsarens nya kläder.

På Östgötateatern har vi också kunnat se Liselott i Festen, Enron, Pelikanen, Ett frieri och Sound of
Music. Spelåret 2015/2016 är Liselott aktuell i Kristina Lugns Idlaflickorna.
OM CHRISTIAN ZELL
Christian Zell är utbildad vid Scenskolan i Malmö. Han har varit verksam på stadsteatrarna i Malmö,
Uppsala, Gävle, Helsingborg och Göteborg.
Christian har medverkat i tv-produktionerna Värmlänningarna och Raskens. Han har också gestaltat
Kapten Andy i Showboat som spelades i Värmekyrkan i Norrköping (2009).
Christian kom till Östgötateatern 1990. Här har vi bl.a. kunnat se honom i rollerna som Tevje i
Spelman på Taket, Gomez i Familjen Addams och dödgrävaren i Hamlet.
Det senaste spelåret har Christian medverkat i Kungens rosor och Bröllopsresan.

