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Kulturtips lämnas på www.mitti.se.
Gå in under Tipsa oss i menyraden och fyll i formuläret.

Följ med till
Ekuddens ruiner
vandring En gång blomstrade Ekuddens gård, uppförd på
1700-talet. Vill du veta mer om
den, så följ med konstfackstudenten Emmelie Golabiewskis
Emmelie Golabiewski guidar
vandring till ruinerna i morgon
onsdag. Starten går vid Skarpnäcks bland ruiner.
kulturhus klockan 19. Anmälan till Söderorts naturskyddsförening.
En vandring görs även på söndag, från Skarpnäcks t-bana kl 12.30.
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Kulturreporter Märta Lefvert
tel 550 550 82 fax 550 550 77

Bergmanklassiker
visas i kyrkan
film På söndag kan man se Ingmar Bergmans internationella genombrottsfilm i Markuskyrkan. Klockan
15 startar visningen av komedin ”Sommarnattens
leende”, som vann pris i Cannes 1955.
Kärlek med förvecklingar är temat för filmen, där
bland andra Gunnar Björnstrand, Eva Dahlbeck och Jarl
Kulle briljerar med sina komiska talanger.
Filmvisningen ingår i Markuskyrkans filmklubb.

Tuff väg ut ur kriminaliteten
l Exbrottslingar sätter upp föreställning om sina liv på Teater Reflex
När Samir Sabri var 15
år tvingade hans pappa
honom att bekänna det
mord han själv begått.
Det blev början på
Samirs långa bana som
kriminell missbrukare.
I en föreställning på
Teater Reflex gestaltar
han den svåra vägen
bort från brottets väg.
Tisdag eftermiddag på Teater Reflex. I foajén har en liten skara
män och kvinnor samlats för repetition. Det är en minst sagt annorlunda ensemble. Flera av dem
har begått grova brott – rånat
banker, misshandlat kvinnor och
langat knark. Men de har alla nått
en punkt där de fått nog. De vill få
rätsida på sina liv – och gestaltar
nu sina erfarenheter på scenen.
– Teater är ett fantastiskt sätt att
ta sig igenom de murar man byggt
upp som kriminell. Tack vare den
har jag fått kontakt med mina
känslor igen, efter att ha drogat
ner mig och begått svåra brott
i över 20 år, säger Samir Sabri.
41-årige Samir Sabri leder projektet som lett fram till föreställningen ”I väntan på vadå?”, som
hade premiär på Teater Reflex
i juni. Nu ges den igen, den 26 och
27 oktober. På scenen står medlemmar i Second Chance, som
hjälper kriminella och missbrukare tillbaka in i samhället.
föreningen för två år sedan hade han en
lång brottsbana bakom sig.
– När jag var 15 år såg jag min
pappa knivmörda min styvmamma. Jag försökte dra ut kniven.
Sedan tvingade han mig att ta på
mig skulden. Jag gjorde det för att
skydda honom och satt två år på
ungdomskliniken i Älvsjö. Sedan
sprack jag. Jag berättade att jag
var oskyldig – men det blev ingen ny rättegång. Jag tänkte att nu
jävlar – nu ska jag ut och råna banker, berättar Samir Sabri.
Traumatiserad och sviken av

När Samir Sabri startade

Bakre raden: Camilos Alanis, Dennis Hansson, Suleman Evgin, Samir Sabri, Linus Elm, Kent Ekberg, Markus Gustafsson och Fredrik Undestam. Främre raFoto: Chris Anderson
den: Maria Müller och Bella Evgin.

”När jag var 15 år såg jag min pappa
knivmörda min styvmamma. Sedan
tvingade han mig att på mig skulden.”

Samir Sabri

samhället blev Samir Sabri en förhärdad brottsling – en gängledare
som rånade banker, utövade våld
och begick vapenbrott. Samtidigt
tog han droger och tappade helt
kontakten med sina känslor. Totalt tolv år har han suttit i fängelse. Det var också där han mötte
teatern för första gången.
– Det var på Norrtäljeanstalten 1996, när teatermannen Igor

Cantillana kom dit. Jag föll för det
med en gång, jag fick kontakt med
mina känslor. Men sedan föll jag
in i dimman igen, berättar han och
skakar på huvudet.
på Igor
Cantillana igen, denna gång på
Storbodaanstalten. Det var som
”att träffa en pappa”, berättar
Samri Sabri med ljus i ögonen.

Först 2007 stötte han

Två föreställningar ges i Kärrtorp i helgen
Aktuellt: Föreställningen ”I väntan på vadå” ges
på Teater Reflex i Kärrtorp.
Speltider: Den 26 oktober kl 19 och den 27 oktober kl 15.
Regi: Kent Ekberg.
Projektansvarig: Samir Sabri från Second
Chance.

På scenen: Personer knutna till Second Chance,
en förening som jobbar med att återanpassa kriminella, missbrukare eller personer med andra former
av utanförskap. Bas i Hallonbergen.
Turné: Föreställningen ges den 20 januari i Nacka
Forum, för föreningen Krami. Ska även spelas på
anstalter runt om i landet.

Han började spela teater igen
och när han blev fri fortsatte han
att jobba med Castillana på Frys
huset.
Samtidigt mognade en ny idé.
Han ville bilda en förening för att
hjälpa olyckskamrater. 2010 startade han Second Chance, med teater som en del av verksamheten.
Då hade hans pappa nyligen dött,
och efter en försoning vid dödsbädden kände Samir Sabri att
hans eget liv äntligen kunde börja.
”I väntan på vadå? är ett samarbete mellan Second Chance och
regissören Kent Ekberg på Teater
Reflex. Den handlar om hur svårt
det är att lämna kriminaliteten
bakom sig. Skådespelarna spelar upp delar ur sina egna liv. Så
också Samir Sabri. Han har gråtit
mycket under repetitionerna.
– Våra inre dörrar öppnas när
vi står på scenen. Därför pratar vi
mycket om vad vi känner, det är
viktigt, säger han.
l Märta Lefvert

marta.lefvert@mitti.se
tel 550 550 82

Samir Sabri spelar sig själv på
Foto: Tommie Lindström
scenen.

”Med mitt bagage kan jag verkligen hjälpa andra”, säger Samir
Sabri. 

