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PAULA MCMANUS NY
KONSTNÄRLIG LEDARE
Sedan 1 december är Paula McManus konstnärlig ledare för ung scen/öst
Paula McManus är dramatiker, regissör och skådespelare. Hon har en gedigen bakgrund
inom teater, film och tv. Förutom medverkan i flera filmer och tv-program, såsom
programledaruppdrag för Bullen, har hon bl.a. skrivit pjäser för Dalateatern, Estrad Norr och
Teater Västmanland. Hon har också regisserat improvisationsföreställningen Psykakuten på
Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm samt skrivit och regisserat radiodramat Lärarna och
radioprogrammet Anna Blomberg i P4.
Paula McManus har tidigare skapat flera föreställningar både för Östgötateatern och ung
scen/öst, där hon senast under hösten regisserade klassrumsföreställningen och Orka mera
– orientera. Hon beskriver själv sitt nya uppdrag som att komma hem:
“Jag har jobbat med teater för unga i många år och får nu äntligen chansen att
vara med och skapa en verksamhet från grunden. Under årens lopp har jag
samlat på mig en massa erfarenheter - både bra och dåliga. Jag känner mig
därför redo att fortsätta göra spännande scenkonst i sann ung scen/öst-anda
och leverera magisk scenkonst för alla barn och unga i Östergötland!”
Nils Poletti, teaterchef för Östgötateatern, gläds åt att Paula McManus nu kliver in som ny
chef för Östgötateaterns scen för barn och unga:
”Det är med enorm sprittande glädje och stolthet jag välkomnar Paula in i vårt
gäng”, säger han. “Alla projekt som hon drivit och lett präglas av mod, humor
och uppriktighet. Modet tror jag kommer ur en ärlighet som präglar arbetet, och
som inkluderar alla på ett nästan magiskt sätt. Jag älskar också Paulas humor,
en värme som aldrig hånar utan älskar och som kan tina vilket förhärdat hjärta
som helst.”
Nils Poletti säger vidare att ”Hon älskar publikgruppen och vill verkligen
uppriktigt kommunicera med publiken, inte döma, moralisera eller prata ner till
dem, utan mötas - på riktigt. Det sammantaget är det som gör Paula så bra
som ny konstnärlig ledare på ung scen/öst.”
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