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Spel/Publikationer
Parmiddagen - en dramaserie i sex delar, för
Sveriges radio, manusförfattare

[2016–2017]

Tv-kritiker på TV-dags.se

[2014 - pågående]

Parmiddagen - ett lajv i tre akter
[2016]
Gustav Vasas öden och äventyr - ett interaktivt drama för
barn 6-8 år - med Livrustkammaren och Sverok

[2016]

Rörelsen - tre lajv i ett om ABF - i samarbete med ABF
Stockholm och Sverok
[2015]
Gräv! – ett kortspel om inflytande, ax – amatörkulturens
samrådsgrupp.
[2015]
Finna dolda ting - en bok om svensk rollspelshistoria, Galago
Det levande valet – två rollspel om Europaparlamentsvalet
och Riksdagsvalet

[2014]

Entreprenörskap, en praktisk handbok – arbetsmaterial för
gymnasiet, Arena skolinformation

[2012]

Arbetslivskoll – tre spel om arbetslivet – Arena skolinfo

[2011]
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En by som alla andra och Vägen till försoning spel för Forum för levande historia, Samarbete med GR
utbildning.

[2011]

Angeläget - om mänskliga rättigheter med Amnesty,
Samarbete med GR utbildning.

[2011]

Akta huvudet - fyra spel om våld bland ungdomar.
Samarbete med GR utbildning.

[2010]

Anställningar
Spelutvecklare, Sverok, spel utvecklade i samarbete med
Livrustkammaren, ABF, ax – amatörkulturens samrådsgrupp
och Sveriges Elevråd – SVEA.

[2014–2016]

Spelutvecklare, GR Utbildning, bland annat om projekt om
kvinnor i krig och om trafficking.

[2010, 2013 & 2015]

Projektkoordinator, Sveriges Konsumenter.

[2012–2013]

Lajv-/dramapedagog, spelutvecklare och delägare i
Lajvverkstaden Sverige.

[2009–2012]

Dramalärare för förskolan, Jensens förskola.

[2010]

Gästlärare, Österskov Efterskole.

[2009]

Dramapedagog på projektet ”Leka med döden” på Vin och
sprithistoriska muséet.

[2006–2007]

Tidigare tjänster inkluderar bland annat informatör på RFSL,
personlig assistent på Assistansia AB och redaktör på Fëa
Livia.

[2002–2006]
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Narrativ design och lajv
Decamerone – ett lajv inspirerat av ”The Handmaid’s tale,
designer

[2017]

Pick your potion – ett VR-spel (skolprojekt), narrativ och
audio design

[2017]

Brudpris – ett lajv om heder, designer och producent.

[2013 & 2014&2016]

The Monitor Celestra, roll och kultursdesigner och
spelledare.

[2013]

Villkorslöst – ett lajv om skitvillkor, i samarbete med Arena,
uppfördes under Almedalsveckan.

[2012]

Just a little lovin’ – ett lajv om aids, producent.

[2012]

Joakim – ett lajv om mobbning, designer, producent

[2011]

En stilla middag med familjen - ett lajv om nordisk teater,
designer, regissör och dramainstruktör

[2007]

Kurser och föreläsningar
The Dinner Party – Interactions | Unfinished, Oslo

[2017]

Entreprenörskap – en praktisk föreläsning, i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Umeå, i samarbete med Arena
skolinformation.

[2012]

Workshops i teatertekniker för rollspel på konventet Prolog.

[2009–2012]

Rollspel som pedagogisk metod, i Malmö och Stockholm, i
samarbete med Arena skolinformation.

[2011]
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Utbildningar
Speldesign, Futuregames, YH-utbildning
Konfliktbearbetning genom drama, Stockholms universitet
Teaterpedagoglinjen, Marieborgs Folkhögskola
Social Antropologi A, B, Stockholms universitet
Samtidshistoria A, Södertörns högskola
Skrivarlinjen, Fridhems Folkhögskola
Estetiskt program med musikinriktning, Karolinska skolan

[2016 - 2018]
[2009]
[2007-2009]
[2002-2004]
[2003]
[2000 – 2002]
[1997-2000]

Övrigt
B-körkort
Skådespelarerfarenhet
Talar svenska, engelska
Talar gärna om fantasy, sci-fi och annat nördigt

Referenser
Johan Groth
Kanslichef Sverok, samt ordförande i ax – Amatörkulturens samrådsgrupp
070-823 57 11
johan.groth@sverok.se
•••
Carolina Dahlberg
Projektledare och spelutvecklare GR utbildning
0733–337 453
carolina.dahlberg@grkom.se
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Länkar
Finna dolda ting:
http://ordfrontforlag.se/ordfront_bok/finna-dolda-ting-en-bok-om-svensk-rollspelshistoria/
The Dinner Party:
https://www.youtube.com/watch?v=fhGqE8P_5dw&index=2&list=PLk7-o-UJ1hR9I5dnjjXRK72M6wH6m5SL
Parmiddagen:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/836540?programid=4976
Pick Your Potion
http://www.samsonwiklund.com/pickyourpotion/
Det levande valet:
www.detlevandevalet.se
Brudpris:
www.brudpris.eu
The Monitor Celestra:
https://www.youtube.com/watch?v=twPyY8chalQ
https://www.youtube.com/watch?v=dj0NezMC1Ns
Arbetslivskoll:
http://www.arbetslivskoll.se/larare/vart-material/entreprenorskap/
http://www.arbetslivskoll.se/larare/vart-material/loppet-ett-spel-om-diskriminering/
En by som alla andra:
http://www.levandehistoria.se/Denlivsfarligahistorien
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