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Pressmeddelande 2022-12-01 

Ahmed Berhan huvudroll i nyskriven pjäs 
på Kulturhuset Stadsteatern Husby 

3 mars har den nyskrivna pjäsen 8 kvadrat premiär på Kulturhuset Stadsteatern 

Husby. Det handlar om hip hop, brödraskap och om att dela rum. På scen ser vi tv-

aktuella Ahmed Berhan tillsammans med stjärnskottet från Järva; Sharmarke Elmi.  

 
”Det här är inte vårt land, vi råkade bara födas här. Vi är från ett större folk än de här, 
religionen kom först till oss, handeln började ifrån oss, när vi byggde kyrkor och universitet 
kliade de här sig i ballarna och plockade bär i snön.” 

Ur pjäsen 8 kvadrat. 

 

Ahmed Berhan, aktuell som programledare för SVTs IFS – invandrare för svenskar och 

stand up-showen Semst med Jonathan Unge och Branne Pavlovic kommer spela rollen som 

storebror i pjäsen.  

 

– Eftersom att jag vet att både Simon Matiwos och Murre Gonday är otroliga historieberättare 

så tycker jag det ska bli så roligt att få sätta liv i och spela ut deras ord. 20 år från nu kommer 

jag kunna skryta om att jag skådespelade i deras första pjäs, säger Ahmed Berhan, 

skådespelare. 

 

Författarna Simon Matiwos och Murre Gonday debuterar som dramatiker tillsammans 

med pjäsen 8 kvadrat. Matiwos är flerfaldigt prisad för sin poesi och Gonday är hjärnan 

bakom den omtalade erotiska novellen Touch, Tankar & Tabu. Tillsammans har de även 

podcasten Rensa Luften.  

– Simon har en begåvning att alltid tänka utanför lådan och komma med punchlines som 
chockar samt inspirerar en. Jag hoppas att publiken ska få tårar av glädje med ett budskap 
om brödraskap som sitter i hjärtat, säger Murre Gonday, dramatiker. 

– Idén kom från när Murre var ute till havs och vi brukade ringa upp varandra och berätta om 
vad som hände på vår sida av världen. Vi har skrattat, skämtat, busat och skrivit musik ihop. 
Det är idag vi kan se hur brödraskap alltid kan leda till något! säger Simon Matiwos, 
dramatiker. 
 
Berhans motspelare är det från Järva lokala stjärnskottet Sharmarke Elmi som synts och 
hörts flitigt i podcasts och youtubekanaler senaste tiden. Som skådespelare debuterade han i 
SVTs Streams.  

– Det känns jättekul att få uppträda framför publik tillsammans med Ahmed, och få jobba 

med ett manus som jag och många andra kan relatera till. Jag ser fram emot att möta 

reaktionerna från publiken, säger Sharmarke Elmi, skådespelare. 
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8 kvadrat 
8 kvadrat är en berättelse där pojkrummet blir ett helt universum. En föreställning som 
kantas av brödraskap, vuxenliv, konflikter och den obekväma sanningen.  
 
Det här är inte vårt land, vi råkade bara födas här. Vi är från ett större folk än de här, 
religionen kom först till oss, handeln började ifrån oss, när vi byggde kyrkor och universitet 
kliade de här sig i ballarna och plockade bär i snön. 
 
Ermias och Yosef spenderar mer tid i cellen, alltså deras gemensamma pojkrum, än vad de 
gör någon annanstans, ändå känns tiden med varandra som att sitta inne, ibland. 

8 kvadrat är en nyskriven pjäs om två söner som delar ett rum de kanske egentligen växt ur. 
Vad ska de göra med sina liv? Hur påverkar den enes val den andre? Hur är man varandras 
stöd fast man samtidigt har konflikter med varandra, och hur stor roll kan åtta kvadratmeter 
spela i ett liv? 
 
Premiär 3 mars 19:00 
Från 14 år 
Kulturhuset Stadsteatern Husby 

Av Murre Gonday och Simon Matiwos 
På scen Ahmed Berhan och Sharmarke Elmi 
Regi och rum Olof Hanson 
Musikaliskt ansvarig Andreas Taro Tanisawa 
Kostymör Ellen Elias 
Dramaturg Mia Winge 
 

Här finns högupplösta pressbilder för nedladdning 

För pressfrågor kontakta:  
Carolina Edberg Oscarsson, Kulturhuset Stadsteatern 

076-120 02 31 
carolina.oscarsson@kulturhusetstadsteatern.se  
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