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HALLÅ DÄRHALLÅ DÄR

”Jag satte mig bara och grät.”
Linnea Larsdotter Mikkelä, uppvuxen i Smygehamn och bosatt i New York,
som vunnit priset Best Actress för sin roll i filmen Till we meet again på New
York Los Angeles International Film Festival.
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Berätta om filmen.

– Den är inspelad i New York och Thailand, och kör sitt festivalår nu. Hittills har responsen
varit otrolig. Den har redan vunnit Best Film på Los Angeles Independent Film Festival
Awards, och nu även på New York Los Angeles International Film Festival.

Hur kändes det när du fick veta att du vunnit priset för bästa skådespelerska?

– När jag fick beskedet satte jag mig bara och grät, det var så otroligt lättande att en jury hade
sett mitt arbete och uppskattat det. Det är lätt att tvivla när man jobbar hårt och offrar mycket
för sitt jobb, så det var en skön bekräftelse att jag är på rätt plats.

Hur var det att spela in filmen?

– Till we meet again har varit en lång process för mig. Själva filmningen var intensiv och
krävande, och jag lärde mig mycket om mig själv under produktionen. Till exempel så delade
jag och min scenpartner Emrhys Cooper rum under inspelningen. Detta för att få kemin att
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stämma så snabbt som möjligt eftersom karaktärerna har känt varandra sedan high school
medan jag och Emrhys bara hade träffats via Skype. Ett väldigt smart beslut från produktionen,
men inte alltid enkelt.

Vad händer framöver?

– Just nu är det fullt upp, det är härligt! Mitt nästa projekt är som pojken Blaz i den slovenska
pjäsen 5 boys, som har USA-premiär i maj. Jag har länge utforskat att spela manliga roller,
eftersom jag tycker det är intressant att utmana våra stereotyper. Vi är mer lika än olika i min
mening, och att ha en kvinna i en manlig roll ger en helt ny energi. Det ger också mig en
möjlighet att utforska mina maskulina sidor. Vid sidan av arbetet med 5 boys producerar jag en
dokumentär om Bernard Herrmann och har precis intervjuat Alec Baldwin.
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