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Shirin Golchin

Ålder:  Fyller snart 28 år
Bor:  Göteborg
Aktuell:  Spelar Lucia i Syrakusas öga

TEXTEN FORTSÄTTER

Därför ville jag ha en roll i 
Syrakusas öga...
– Jag tycker att det var ett fan-
tastiskt tillfälle att få lära mig 
mer om Lucia och hennes 
öde. Också en möjlighet att 
få sjunga tillsammans med 
en kör på 80 personer det har 
jag aldrig gjort innan. Det är 

helt magiskt. Och att få kom-
ma till Åland är en stor del av 
det hela också, man får inte 
många såna chanser i livet.

Berätta om dig själv.
– Jag är född och uppvuxen i 
Göteborg. Började med dans 
när jag var liten gick på ba-

lettskola. Fortsatte sedan i 
gymnasiet på en musikal-
linje. Efter gymnasiet gick jag 
en treårig musikalutbildning 
sedan dess har jag jobbat 
på olika musikaler och med 
film. Jag gillar att kombinera 
dom tre, dans sång och film.

Beskriv dig själv med tre 
ord.
– Nyfiken, ambitiös och glad.

Vad kan publiken förvänta 
sig av Syrakusas öga?

”Det är väldigt fint att få lära 
känna henne”

Shirin Golchin om rollen som Lucia i Syrakusas öga
 Foto: Ida K Jansson



KULTUR
 NYA ÅLAND 11

– En stark historia som är 
väldigt aktuell ännu idag så 
många hundra år efter att 
den utspelade sig. I hela värl-
den kämpar människor än 
idag för sin rätt att vara den 
man vill, folk avrättas för att 
man har fel tro eller älskar 
fel person.

Hur är det att spela Lucia?
– Det är väldigt fint att få 
lära känna henne och vem 
hon var. Jag har varit med i 
ett Luciatåg men visste inte 
innebörden av det, jag tror 
de flesta som går i luciatåg 
inte vet. När man vet vad det 
handlar om känns det kon-
stigt att man går och sjunger 
tipp tapp glatt utklädda till 
tomtar. Nu känns det väldigt 
viktigt att man uppmärksam-
mar Lucia, att alla ska få vara 
den man vill vara.

Vad gör du när du inte spe-
lar i en musikteater?
– Just nu spelar jag in en lång-
film.

Vad tycker du om att upp-
träda tillsammans med 
projektkören?
– Projektkören har varit helt 
fantastiska, varma och fina 
människor. De har tagit emot 
mig och fått mig att känna 
mig välkommen i gänget. Jag 
hoppas att ålänningarna tar 
emot föreställningen väl och 
är nöjda över de dom ser. 
Att vi kan göra deras scen på 
Alandica till rättvisa. 

Är du nervös inför premiä-
ren?
– Ja jättenervös!

Vad kan gå fel?
– Allt kan väl gå fel, att man 
missar när man ska komma 
in. Sjunga fel, tekniska saker. 

Musik du lyssnar på just 
nu?
– Just nu lyssnar jag på min 
lillasyster Shadi G som pre-
cis gett ut sin debutsingel. 

Därför är musik viktigt...
– Det förenar människor.

Inspireras av..
– Livet och människor jag 
möter.

Syrakusas öga Legenden om 
Lucia har premiär den 10 de-
cember.

Alexandra Grahn
alexandra.grahn@nyan.ax
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