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Verksam som skådespelare inom film, TV, teater och radiote-
ater sedan 1989 och utbildad vid Teaterhögskolan i Göteborg 
1997-2001. Guldbaggenominerad och tilldelad pris som Bästa 
kvinnliga skådespelare vid Nordiska Filmfestivalen i Hauge-
sund. Medverkat i ett 30-tal film- och TV produktioner, samt 
spelat ett 20-tal huvudroller på landets teatrar som Stockholms 
Stadsteater, Teater Giljotin och Malmö Dramatiska teater. 

Debuterade som filmregissör 2015 med dokumentären Min 
farmor och förintelsen, för vilken Sara fick stipendium från 
Bindefelds Stiftelse Till minne av Förintelsen. Filmen sågs av 
422 000 tittare under premiärkvällen på TV4, var ett av TV4s 
bidrag till TV-priset Kristallen och distribueras i skolor där Sara 
också föreläser i samband med visning. 

Sara är vidareutbildad inom filmregi, Kompletterande kurs 
i filmregi vid Stockholms Dramatiska Högskola/Filmbasen 
(2017), samt i manusförfattande vid Manuspiloterna (2016), 
Alma Manusutbildning (2017-2018) och Stockholms Dramatis-
ka Högskola.
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OM FILMEN
Adel Darwish är utbildad ingenjör men väljer att följa sin skåde-
spelardröm. Efter endast ett år som nyanländ från Syrien antas 
Adel vid Teaterhögskolan i Göteborg, som en av elva studenter 
bland tusentals sökande skandinaver. 

Filmen följer Adels dramatiker- och scendebut på Göteborg 
stadsteaters välrenommerade ungdomsscen Backa teater, där han 
regisseras av den prisade regissören Mattias Andersson (Drama-
tens nya teaterchef).

Den konstnärliga processen mellan regissören och Dramatens nya 
teaterchef  Mattias Andersson och Adel står i centrum av berättel-
sen. Hur ser Adels möte med det etablerade svenska kulturlivet ut? 

Samtidigt som Adels konstnärsdröm går i uppfyllelse brottas Adel 
med känslan av att pekas ut som flykting och rädslan över att inte 
få stanna permanent i Sverige. 

NÄR SJÄLEN DARRAR
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En film om att följa sin dröm mot alla odds



SARA OM ADEL: 
Vid mitt första möte med Adel gav han mig sin egenskrivna pjäs 
Hierarchy of  needs att läsa. En metapjäs där huvudkaraktären 
kommunicerar via videolänk med sina teaterkollegor som fortfa-
rande är kvar i Syrien. Jag blev djupt tagen av Adel och gav hans 
pjäs vidare till Mattias Andersson som valde att sätta upp den. Jag 
fick tillstånd att närvara med fotograf  under repetitionsarbetet och 
har följt den intima processen.

Adel påminner om mig själv som tjugoåring; med sina drömmar 
om att bli skådespelare. Jag känner igen mig i Adels känsla av att 
få ett värde i livet genom att stå på scen. Blev också i unga år anta-
gen vid Teaterhögskolan i Göteborg som Adel nu går på. 

Genom filmen vill jag ingjuta hopp om framtiden och motverka 
fördomar. Filmen har inte ett flyktingfokus eftersom att jag är mån 
om att inte förstärka ”vi och dom”-känslan. Jag värnar om ett 
kärleksfullt möte över gränser och religioner. Alla människors lika 
värde är min starkaste värdegrund som filmare.

När själen darrar är en film om konstnären Adel och hans resa i 
att följa drömmen mot alla odds – inspirerande på ett allmängiltigt 
plan. 

Som Adel själv skulle säga: 
”Det handlar om att vara människa, oavsett var människan kom-
mer ifrån.”  

ÖVRIGA MEDVERKANDE
MATTIAS ANDERSSON (49):
Prisbelönad regissör och dramatiker. Tillträder som chef  vid 
Dramaten i mars 2020. Verksam sedan 1993 på bl.a Dramaten, 
Stockholms Stadsteater och Malmö Stadsteater samt konstnär-
lig ledare på Backa Teater sedan 2006. Hierarchy of  needs är 
första pjäsen Mattias regisserar som han inte själv har skrivit eller 
bearbetat. Mattias har bl.a. tilldelats Svenska Teaterkritikernas 
pris, Ibsen-priset, Expressens teaterpris, Nöjesguidens pris, samt 
nominerats till Nordiska Dramatikerpriset och Dagens nyheters 
Kulturpris. 

JOSEFIN NELDÉN (35):
Spelar den kvinnliga huvudrollen i Adels pjäs och tillhör Backa 
Teaterns ensemble. Josefin Neldén filmdebuterade i Tjenare kung-
en 2005, gjorde scendebut i En måste ju leva på Angereds Teater 
2007, blev Guldbaggenominerad för sin insats i filmen Känn 
ingen sorg och senast hyllad för rollen som Maggan i SVT-serien 
Vår tid är nu.

OM ADELS PJÄS HIERARCHY OF NEEDS
Adel Darwish text är omedelbar, poetisk och omtumlande. Förfat-
tad mitt i en brutal och kaotisk samtid präglad av krig och gränser 
mellan människor. Texten pendlar mellan verklighet och fantasi i 
tre olika tidsdimensioner. Vad har hänt och vad kommer att hän-
da? Vem är levande, vem är död? Är nuvarande och förfluten tid 
alltid närvarande i kommande tid? Vilka av en människas behov 
är egentligen relativa och vilka är universella? Utifrån den texten 
skapar Mattias Andersson ett musikaliskt, visuellt och koreogra-
fiskt scenkonstverk format av stämningar, känslor och konflikter 
i vårt allas gemensamma ”nu”. Föreställningen har fått strålande 
recensioner.

Citat ur recensioner av Adels föreställning Hierarchy of  needs:
Dramatikern Adel Darwish imponerar i sin oförutsägbara 
och gränslösa debut om behov, makt och att vara människa.
 – Borås Tidning 

Hierarchy of needs är öppet och lätt spelad, rymmer 
många olika tidszoner, platser och konstnärliga uttryck. 
Men framför allt är föreställningen en drabbande diskus-
sion om liv och död.
 – Dagens Nyheter 

Debutanten Adel Darwish har skrivit ett mångbottnat, 
envetet och hjärtskärande manus.
 – Aftonbladet 

Det är genomgående tonsäkert och välspelat av samtliga på 
scen.
 – Göteborgs-Posten 

Hierarchy of needs gör ett besök på Backa teater till ett 
grundläggande behov.
 – Dagens Nyheter 

Hierachy of needs ligger utan tvekan i linje med vad Backa 
teater ska ägna sig åt: kaxiga satsningar på dramatiker 
som inte nödvändigtvis är kända men som har något att 
berätta. På riktigt.
 – Aftonbladet 
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