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CV	  för	  Martin	  Johansson	  (1979)	  
	  
	  
Fritzhemsgatan	  19	  
832	  43	  Frösön	  
070-‐541	  60	  04	  
martin.johansa@gmail.com	  
	  
Utbildning:	  
	  
1996-‐1999	  Palmcrantzskolan	  	  
Estetisk	  Dans	  o	  Teater,	  Östersund	  
1999-‐2000	  Teaterskolan	  
Ölands	  folkhögskola	  
2000-‐2002	  Teaterlinjen	  	  
Fridhems	  folkhögskola	  
2003-‐2004	  Teatervetenskap,	  	  
Lunds	  Universitet,	  40	  p.	  
2006-‐2007	  Producent/projektledare	  
inom	  Film	  o	  Scenkonst	  på	  Forum	  Ystad	  
2007-‐2008	  Teaterhögskolan	  i	  Malmö,	  
”Medvetenheten	  om	  de	  sceniska	  valen”	  15	  p.	  
2013	  Filmkurs,	  analogt	  och	  digitalt,	  Filmpool	  Jämtland	  
	  
Erfarenhet:	  
	  
Regi	  och	  dramaturgi	  (urval):	  
2003	  Det	  enda	  jag	  har	  är	  mjölk,	  av	  Kristian	  Hallberg,	  Teater	  Torstenson,	  Malmö	  
2005	  Maskinflickans	  testamente,	  av	  Ida	  Linde,	  Teater	  Torstenson,	  Malmö	  
2007	  Sonja	  –	  det	  heliga	  hjärtat	  av	  Ida	  Linde,	  Scenkompaniet,	  Malmö	  
2008	  Regiassistent	  i	  Jenny	  from	  Hörby	  på	  Malmö	  Dramatiska	  Teater	  
2010	  Sonja	  –	  det	  heliga	  hjärtat,	  av	  Ida	  Linde,	  Byteatern	  Kalmar	  Läns	  Teater	  
2011	  DOM	  HAR	  JU	  ALLT,	  av	  Manda	  Stenström,	  Teater	  Verbal,	  Östersund	  
2012	  Strindberg,	  Strindberg	  (och	  så	  vi),	  Studieförbundet	  Vuxenskolan,	  Bräcke	  
2013	  Regi	  och	  dramaturgi	  Östersunds	  FK:s	  Teaterföreställning	  
2013-‐2018	  Fem	  myror	  är	  fler	  än	  fyra	  elefanter,	  Jamtli,	  Östersund	  
2014	  Jultid	  i	  nutid	  av	  Marcus	  Källström,	  JKK	  
2015	  Regi	  och	  dramaturgi	  Kluks	  kvinnor	  berättar.	  Konstgödning,	  Kluk	  
2015	  Regi	  och	  dramaturgi	  Tänk	  om!	  av	  Lina	  Allgulin,	  JKK	  
2016	  Assisterande	  regissör,	  #kulnärdethändernåt,	  Östersundsrevyn	  AB	  
2017	  Regi	  och	  dramaturgi	  Fröken	  Julie	  av	  August	  Strindberg,	  JKK	  
2018	  Dramatisk	  bearbetning	  av	  ”Fågeln	  i	  mig	  flyger	  vart	  den	  vill”	  av	  Sara	  Lundberg	  
	  
Skådespelare	  
2006	  En	  resa	  som	  ingen	  annan,	  Malmö	  Fabel	  Kommunikation	  AB	  
2006	  Domino	  Dancing,	  Rörelsen	  -‐	  koreografer	  i	  Skåne	  
2008	  Ögonsvarta,	  Teaterhögskolan	  i	  Malmö.	  
2012	  Strindberg,	  Strindberg	  (och	  så	  vi),	  Studieförbundet	  Vuxenskolan,	  Bräcke	  
2013-‐	  	  Du	  stackars	  barn,	  JKK	  
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Producent/projektledare	  
2007	  Caféscenen	  på	  Teater	  Terrier,	  (praktik)	  
2007	  Projektledare	  Malmö	  berättar,	  teatern.nu,	  Malmö	  
2007	  Producentassistent	  på	  Carmen,	  teatern.nu,	  Malmö	  (praktik)	  
2008-‐2011	  Producent/marknadsförare	  Byteatern	  Kalmar	  Läns	  Teater,	  Kalmar.	  
2012	  Konstnärlig	  projektledare,	  Invigning	  av	  Vinterfestivalen,	  Storsjöyran	  AB	  
2013-‐2014	  Konstnärlig	  projektledare	  ÖFKs	  Kulturakademi,	  Östersunds	  Fotbollsklubb	  
2013-‐2014	  Nationell	  projektledare	  Ny	  text	  2014,	  Riksteatern	  
2017	  Konstnärlig	  projektledare	  Jamtli	  Exercishall	  
	  
Film/TV/Utbildning	  
2012	  Manus	  och	  regi	  till	  Värdskapsutbildningen	  2.0,	  Xpectum	  AB,	  Åre	  
2013	  Regi,	  musikvideo	  Jämtland,	  Klabbes	  bank	  
2016	  Castingassistent,	  Familjen	  jul,	  	  
	  
Övrigt:	  

• 2001	  Allan	  Edwalls	  stipendium	  
• 2007	  Jämtland	  läns	  Landstings	  Kulturstipendium.	  
• 2013	  Östersunds	  kommuns	  Kulturstipendium	  
• B-‐körkort	  
• Grundare	  av	  och	  medlem	  i	  Jämtlands	  Kulturkompani	  (JKK)	  
• F-‐skatt	  
• Medlem	  i	  Teatercentrum	  Norr	  

	  
Referenser	  lämnas	  vid	  behov.	  
	  

	  


