
SHERAYÉ

Namn: Shaghayegh Esfandyari
Född: 23 januari 1981 i Iran men kom till Sverige
 med sina föräldrar när hon var tre år. 

Vid fyra års ålder började Sherayé dansa balett och gick med i 
barnteatern Vår teater när hon var sju. Sedan dess har hon stått 
på scenen.

Efter S:t Eriks musikgymnasium flyttade Sherayé till USA där 
hon studerade dans och teater, satte upp en egen pjäs som 
blev prisbelönt och turnerade sedan med en berömd persisk 
teatergrupp. 

Tillbaka i Sverige började Sherayé som regiassistent på 
Elverket i Stockholm. 2005 medverkade hon i Dramatens 
uppsättning Sultanens hemlighet och sedan har hon spelat i 
flera föreställningar på Dramaten likaväl som i Riksteaterns och 
teater Tribunals regi. Har också en dansgrupp: PoppySeeds.

Sherayé har blev rikskänd genom större roller i TV-serierna 
Leende guldbruna ögon och Kungamordet. 

Genom åren har Sherayé alltid sysslat med musik som 
låtskrivare, musiker och sångerska. I april 2007 släpptes 
hennes debutsingel Lalalaley och fler skivor planeras. 

Idag är hon högaktuell som skådespelare i En familj på 
Dramaten och som artistisk rådgivare och ljusdesigner i 
Stinkfoot, the musical showcase på The Thekla i Bristol.

Hösten 2010 påbörjar Sherayé sin magisterutbldning i 
skådespeleri på Teaterhögskolan i Stockholm.

SLOWMAN

Namn: Svante Törngren
Född: 11 april 1957 i Linköping men bor sedan
 början på 1980-talet i Stockholm.

Bakom namnet Slowman döljer sig bluesgitarristen och 
sångaren Svante Törngren som släppte sitt första egna album 
The Best of Slowman i slutet av oktober 2008 – en debut med 
helt eget material som rosats av kritiker över hela Europa. 

I Svantes arkiv finns dock ett antal skivor för CBS och 
turneer runt Sverige under 1980-talet, bland annat som 
gitarrist i rockpopgruppen 2001 och sångare/låtskrivare/
musiker i soulpopbandet Station. Svante Törngren spelade 
också i det framgångsrika afrofunk- och highlifebandet 
Sababas under ledning av legendariske Paul Edho. 

Även Svante har en fot i teatervärlden. Han var en av 
förgrundsfigurerna när Teater Pero startade 1983 och i den 
första föreställningen stod han för all musik. 

Under 2008-2010 har Svante/Slowman och Slowman 
Band turnerat med material från såväl debutplattan som 
uppföljaren I’m back – även detta album med helt eget 
material. Duetten Roses & Wine finns med på albumet 
men släpps som singel i augusti 2010. 

Mer information, bilder 
och recensioner finns 
på www.slowman.se
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