Pressrelease

Björn Kjellman ersätter Morgan Alling
i ”Så som i Himmelen”
Morgan Alling har blivit sjukskriven och kan därför inte medverka i musikalen ”Så som i
Himmelen” där han skulle spela rollen som säljaren Arne, Lennart Jähkels filmroll.
Morgan mår under omständigheterna bra, men har fått diagnosen hydronefros, förstorad njure, som
måste opereras.
Björn Kjellman tar över rollen, tills Morgan är tillbaka från sin sjukskrivning i november.

- Arne i Så som i Himmelen är en drömroll som jag levt länge med att jag ska göra. Föreställningen är precis
allt det jag älskar, en otroligt stark historia som både är rolig och viktig, om hur vi är emot varandra. Så det är
otroligt tråkigt att inte kunna spela men nu måste jag fokusera på att ta det lugnt. Jag kommer sakna
publiken, Oscarsteatern, hela det kreativa teamet och den fantastiska ensemblen. Men jag kommer ju
tillbaka i november och tills dess är jag tacksam att Björn tar över och önskar honom lycka till, säger Morgan.

– Att få medverka i en svensk originalproduktion, som baseras på en Oscars-nominerad filmsuccé, är
naturligtvis hedrande. Det ska bli spännande att hoppa in, även om det är med kort varsel. Men tråkigt för
Morgan som jag förstås önskar krya på sig, säger Björn Kjellman.

Björn Kjellman har gjort musikalroller tidigare, bland annat i Little Shop of Horrors (Guldmasken-vinnare),
Förklädet, Priscilla Queen of the desert och senast My fair lady, tidigare i år. På bio och TV har vi sett honom
i succéer som Adam & Eva, Klassfesten, 30 grader i februari och Vägen ut. För den sistnämnda tog han hem
Guldbaggen för ”årets bästa manliga huvudroll”. Björn Kjellman älskar att sjunga och har medverkat i både
Melodifestivalen (2006, Älskar du livet) och i showturnén Diggiloo (2015).

Musikalversionen av Kay Pollaks Så som i Himmelen regisseras av Markus Virta, med premiär 13 september
2018 på Oscarsteatern i Stockholm. De ledande rollerna spelas i övrigt av Malena Ernman (Gabriella), Philip
Jalmelid (Daniel Daréus), Anders Ekborg (kyrkoherden Stig Berggren), Christopher Wollter (Conny) och Tuva
B Larsen (Lena). Föreställningen produceras av Johan von der Lancken och Vicky von der Lancken och
spelar fram till 15 december 2018.

Så som i Himmelen presenteras av Vicky Nöjesproduktion i samarbete med 2Entertain.
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