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Förberedd. Älvnäsbon Ludvig Karmalm har valt ut tre monologer som han ska tävla med i World championships
of performing arts. Foto: Jonas Månsson

Skådespelar om VM-medaljer

Skådespelandet tar en 16-årig Älvnäsbo till USA. Där ska Ludvig Karmalm tävla
internationellt i sommar. – Jag är förväntansfull, säger han.

Nyheter

Publicerad 09:05, 25 mar 2019

Det är superkul, en riktigt cool upplevelse jag kommer att få vara med om
och en erfarenhet jag kommer få.

https://www.stockholmdirekt.se/malarotidning/


Sedan barnsben har han gillat att stå på scen och gå in i olika karaktärer. I dag går 16-årige
Älvnäsbon Ludvig Karmalm estetisk linje på gymnasiet och drömmer om en framtid som
skådespelare. I sommar kan han vara en bit på väg. Han har nämligen tagits ut som en i det
svenska landslag som ska tävla i World championships of performing arts, ett VM för
skådespelare, i Los Angeles i juli.

– Det är en nio dagar lång tävling. Landslaget är samlat av totalt 20 stycken från Sverige och
Norge. Vi ska flyga till LA och tävla mot 71 andra länder. Det är 1 600 tävlande av 200 000
som har ansökt om att få vara med, säger han.

Deltagarna tävlar i olika kategorier och för Ludvig Karmalm väntar tävling i drama, komedi
och acting for television.

– Jag har valt ut tre monologer som jag ska skicka till landslagledarna Andrè Santagati och
Kjetil Paulsen. De vet vad juryn där borta gillar och de kommer ge respons på det. Jag har
tagit monologer från en pjäs, en film och en bok, säger Ludvig Karmalm.

Viktig erfarenhet

Han ser fram emot att resa till USA och även få visa upp sig för juryn som består av
representanter från underhållningsbranschen i form av bland annat agenter, danscoacher,
röstcoacher och producenter.

– Det är superkul, en riktigt cool upplevelse jag kommer att få vara med om och en
erfarenhet jag kommer få, säger han.

Av kategorierna som Ludvig Karmalm ska tävla i känner han lite extra för genren komedi.

– Med komedi får man direkt respons. Antingen om det är roligt, då kommer man att höra om
de skrattar. Om man inte gör det. Då blir det lite stelt med hel tystnad. Det är lite grand som
barnteater. Det är ärligt, säger han.

Sänds på nätet

Tävlingen som inleds den 12 juli sänds direkt på nätet och omkring tre miljoner tittare
brukar följa tävlingarna. Deltagarna uppträder för en jury och en publik på 3 000
personer.

För den som vill anmäla sig till nästa års upplaga finns möjligheten via arrangemangets
sajt på www.wcopa.com (http://www.wcopa.com) eller via deras Facebooksida.

Jonas Månsson

http://www.wcopa.com/


jonas@malarotidning.se
08-560 314 27

Bli först med att kommentera!   ▾
Kommentarer från 

Rabatter via Ifrågasätt rabattkoder

25 % rabatt på plagg och väskor.

25 % RABATT

6 % rabatt på allt.

6 % RABATT

Foto: Daniel Cannervik

Här står skyltarna och väntar på jobb

https://www.ifragasatt.se/
https://rabattkoder.ifragasatt.se/
https://comment.ifragasatt.se/comment?articleId=/archive/rep/2019/04/17/PETXTxhWbKBjsOk6HZN7w/index.xml&customerId=16&alias=true&articleUrl=https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/lag-grundvattenniva-kan-paverka-malarohushall/repsdq!PETXTxhWbKBjsOk6HZN7w/&articleTitle=L%C3%A5g+grundvattenniv%C3%A5+kan+p%C3%A5verka+M%C3%A4lar%C3%B6hush%C3%A5ll&commentsToShow=5&customInfo=Hej%21+Vad+tycker+du+om+det+du+just+l%C3%A4st%3F+Bidra+g%C3%A4rna+med+tankar+och+synpunkter.%0AH%C3%A5ll+dig+till+saken.+H%C3%A5ll+god+ton.+Du+ansvarar+sj%C3%A4lv+f%C3%B6r+att+ditt+inl%C3%A4gg+inte+bryter+mot+svensk+lag.%0AP%C3%A5+stockholmdirekt.se%2Fkommentarsfaltsregler%2F+kan+du+l%C3%A4sa+mer+om+vilka+regler+som+g%C3%A4ller+i+v%C3%A5ra+kommentarsf%C3%A4lt.&articleDescription=I+M%C3%A4lardalen+%C3%A4r+det+just+nu+onormalt+l%C3%A5ga+grundvattenniv%C3%A5er.+%0AF%C3%B6r+M%C3%A4lar%C3%B6bor+med+egna+brunnar+kan+det+f%C3%A5+konsekvenser.%0A&display=count&articleImage=https://www.stockholmdirekt.se/_internal/cimg!0/7clgzl340yvfjilvlvlngmhddqq3sd1.jpeg&articleTitle=L%C3%A5g+grundvattenniv%C3%A5+kan+p%C3%A5verka+M%C3%A4lar%C3%B6hush%C3%A5ll
mailto:jonas@malarotidning.se


Att körfält periodvis ska stängas av på Ekerövägen har bekymrat många. Vid
vägkanten på Lovö står nu själva symbolen för det som komma skall.

Nyheter

Publicerad 07:18, 28 apr 2019

Arbetet på delsträckan mellan Lindö tunnel och Kanton påbörjades tidigare i år av
entreprenören Züblin Scandinavia, vilket nu tydligt syns bredvid vägen vid Tillflykten på
Lovö.

Vid sidan av vägen står skyltarna som säkert får en och annan bilpendlande Ekeröbo att dra
en djup suck. Körfältsanvisarna står uppradade på ett nästan hånfullt sätt.

När de här skyltarna börjar användas vet vi att trafiksituationen blir lite svårare. Mer eller
mindre.

Arbetet med den mest omdiskuterade vägsträckan, Kanton och Nockeby – där
körfältsavstängningen väntas bli ännu mer omfattande – har ännu inte påbörjats.

Daniel Cannervik

https://adserver.adtech.de/?adlink/1568.1/5174960/0/336/AdId=-3;BnId=0;itime=455559491;gdpr=1;
https://adserver.adtech.de/?adlink/1568.1/5174960/0/336/AdId=-3;BnId=0;itime=455559491;gdpr=1;


!

Låg grundvattennivå kan påverka Mälaröhushåll

I Mälardalen är det just nu onormalt låga grundvattennivåer. För Mälaröbor med
egna brunnar kan det få konsekvenser.

Nyheter

Publicerad 01:15, 28 apr 2019

Man kan dels hålla koll på utvecklingen och hålla sig informerad.

Förra sommarens torka och hetta gjorde att det på Mälaröarna och i stora delar av landet
rådde bevattningsförbud eftersom grundvattennivåerna började bli tomma.

När det sker drabbas de som får sitt dricksvatten från egen brunn, däribland ett antal boende
på Mälaröarna.

Just nu ligger grundvattnet i Mälardalen mycket under normal nivå och för Mälaröbor med
dricksvatten från egen brunn kan det vara värt att vara lite extra på sin vakt.

– Man kan vara lite vaksam i alla fall, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert på Sveriges
geologiska undersökning, SGU.

Oro för torrt väder

Efter att vinterns snö smält och att det var nederbörd i månadsskiftet februari/mars är
situationen trots allt relativt bra i nuläget, menar Bo Thunholm.



– Även om vi har en hög nivå klingar det av tidigare än det brukar göra. Sedan har vi haft
torrt väder och ser ut att ha det den närmaste tiden också, säger han.

På SGU:s hemsida finns månadsvisa rapporter om grundvattennivåerna i landet. Dessa kan
vara bra att följa, enligt Bo Thunholm .

– Man kan dels hålla koll på utvecklingen och hålla sig informerad. Har man aldrig någonsin
haft problem behöver man inte vara överdrivet försiktig, säger Bo Thunholm.

För de allra flesta i Stockholmsområdet med kommunalt vatten kommer vattnet från
Mälaren. Det påverkas inte av låga grundvattennivåer.

Jonas Månsson
jonas@malarotidning.se
0733-84 31 14
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Rabatter via Ifrågasätt rabattkoder

5 % rabatt vid köp för över 300 kr på
Happy Green.

5 % RABATT

25 % rabatt på
marknadsföringsmaterial.

25 % RABATT
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