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Roller
● Reklamfilmsinspelning med Rickard Söderberg för Memira, släpps jan 2023

● Solist i "Don Juan" av Mozart i rollen som Donna Anna på Stadsteatern i Göteborg,
premiär hösten 2022

● Solist i "Ledaren" av Germaine Taillefere på Malmö Opera, premiär våren 2020,
spelades även hösten 2021

● Medverkar i olika roller i filmen "Perssons Parad" inspelad på Malmö Opera, premiär
hösten 2021

● Rollen som ”Sångerskan” i Masthuggsteaterns av uppsättningen ”Spökutdrivning för
nybörjare” , premiär mars 2021, musik av Jonas Franke Blom

● Medverkar i filmen som sångerska i filmen "Jag vill bara komma hem" av Nasrin
Pakkho, premiär hösten 2021

● Medverkat som sångerska i filmen "Nelly Rapp" SF film premiär 23 okt 2020

● Dessis mamma, roll i serien "Festen" och "Festen 2" producerad av Svt, sänds maj
2019 och feb 2020

● Amira i "East side stories", nyskriven musikal av Annika Kofoed, sångtexter Bim
Wikström, musik av P-O Nilsson, premiär 27 april 2018 , samarbete mellan
Helsingborgs stadsteater, Inva-sam och "Tillsammans" i Helsingborg

● Medverkar som skådespelerska i filmen "Brudpenning och demokrati" av Reza
Rahimi, premiär mars 2017

● Nasreen i "Drömmarnas väg" Nyskriven musikdramatisk pjäs av Vanja Hamidi
Isacsson, musik av Daniel Fjellström och regi av Rayam Al-Jazeira, Tetaer Jalada,
premiär 12 nov 2015, Operaverkstan, Malmö Opera

● Paribanu i "Tusen och en natt" nyskriven familjeföreställning på Malmö Opera,
premiär 28 dec 2013, samt nypremiär dec 2015

● Medverkar som sångerska i filmen "Regnbågenssång" av Nasreen Pakkho ,premiär
jan 2014



● Understudy för Papagena i Trollflöjten på Göteborgs Operan, april-maj 2012

● Barnet i " L'enfant et les sortilèges" av M. Ravel, regi Gunilla Gårdfeldt, feb 2012 på
HSM

● Nanetta i ”Falstaff” av G. Verdi, regi Sven-Åke Gustavsson feb 2010 på HSM

● Gatuoperan ”Anyone knows who I am” i regi av Lennart och Tinou Merigot maj 2009

● Foreign woman i ”Konsuln” av G. C Menotti, regi Mira Bartov feb 2009 på HSM

● Menelippa i barock operan ”Lo shiavo di sua moglie” regi Eva Nässèn okt 2008 på
HSM

● Körsångare i ”Don Giovanni” av Mozart och ”Rucklarens väg” av Stravinskij

● Mamman i ”Albert Herring” akt 2 av B. Britten på Operahögskolan i Stockholm maj
2007

Utbildning
Högskolan för scen och musik i Göteborg, "Opera" kandidatutbildning 2007-2010
Sångsolistprogrammet, Kungligamusikhögskolan i Stockholm 2005-2007 Ljungskile
folkhögskola 2003-2005
Hjo folkhögskola 2001-2003
Operastudion i Gbg 2000-2001

Undervisning
Sedan 2013 undervisar jag i sång privat, har även undervisat i sång på Folkuniversitetet i
Göteborg. Håller gärna i workshops med körer och ensembler av olika slag. Har även jobbat
som danslärare för barn via Funkykidz hösten 2014.

Repertoar
● April 2022 släpptes mitt första album med opera och persisk musik, skivbolag är

United Voice -Opera, operett, musikal,persiskt, visa, jazz!
● Har sjungit en hel del romanser av bl.a Sibelius, Schumann och Peterson-Berger.
● Har studerat in romanser av Rachmaninov på ryska.
● Jobbar även med gruppen "GRACE" där vi mixar pop, rock och opera. -Kontakta mig

för mer info om repertoar.

Tidigare erfarenheter
Jag anlitas ofta som solist med olika körer, orkestrar och vid olika typer av evenemang, här
kommer ett urval.

● Konsert på Folkoperan i Stockholm, 2021
● Medverkat som gäst vid större TV produktioner 2019-2021



● Sångerska vid Medborgarceremoni på Nationaldagen i GBG stad på Stora Teatern,
2021

● Konsertinspelning för Riksteatern, "Voice of Change" 2020
● Tredje pristagare i talangtävlingen "Persia's got Talent" 2020
● Foajékonsert på Göteborgs Operan, 2019
● Turné med Lowe Pettersson i Västra Götaland, 2018
● Sopransolist vid "Johannespassionen" i Hjo kyrka, 2018
● Julshower med GRACE på Gummifabriken i Värnamo, 2018 och 2019
● Anlitad som solist vid många olika typer av företags event, 2010-2021
● Anlitad som solist vid kyrkokonserter och gudstjänster, 2010-2021
● Anlitas ofta som solist vid begravningar, 2010-2021
● Medverkade som solist på "Eldfesten" i Stockholm, 2015 och 2016 och 2020
● Solist med Oslosymfoni orkester, Operaballet i Oslo, 2013
● IKEA, medverkar med sång och skådespel i en film för deras TV produkt "

UPPLEVA" , 2012
● UEFA DAM EM lottning på Svenska Mässan Göteborg 2012
● Solist på julkonsert i Domkyrkan i Göteborg, 2012
● Medverkade som artist och sångerska på Salzburger Hof i BadGastein, Österrike

2012
● "Café Opera" middagsunderhållning tillsammans med "Negar Zarassi & the

Orchestra" 2012, Stockholm
● Sjöng för Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel vid deras besök i Göteborg 2011
● ”Barcelona” av F. Mercury tillsammans med Peter Johansson, Skandinavium,

Göteborg 2010
● Opera sing-a-long, Kungsbacka Teater sep 2010
● Börsen, Göteborg, 2010-2012
● ”Celebration party” på Marstrand för Danska Prinsarna 2010
● Vårkonsert, Smålands Musik och Teater, Jönköping april 2010
● Konserter och produktioner i skolornas regi.
● Jobbat med performance konst. Är mycket intresserad av operans

uttrycksmöjligheter i olika sammanhang.

Stipendier
Har mottagit stipendier från bl.a: Kungliga Musikaliska akademien, Helge Axelsson
Johnssons stiftelse, Eduard Magnus musikfond, Frimuarorden, Willinska Stiftelsen.

Övrigt
● Har studerat för Birgit Louise Frandsen, Dale Fundling och Paulina Bielicz
● Har deltagit i masterclass med bl.a Håkan Hagegård, Neil Mackie, Matti Hirvonen,

Dorothy Irving, Barbara Bonney, David Jones och Helena Döse.
● Talar svenska, engelska, franska och persiska flytande. Studerat tyska och italienska

på universitetet, förstår även en del spanska.
● Är duktig dansare, har bl.a undervisat i orientalisk dans och salsa.
● Älskar att laga mat och baka!


