
Han spelar rollen som Robin Hood i Dröse & Norbergs nya 
stora familjemusikal 
 
Det har varit en del hysch-hysch kring vem som skall axla rollen som Robin Hood i höstens stora familjemusikal.  

Fram tills nu har produktionsbolaget Dröse & Norberg släppt idolvinnaren Martin Almgren (Brother Tuck), Arn-
skådepelaren Joakim Nätterqvist (Little John) och musikalartisten Patrik Martinsson (Prins John). Nu meddelas 
att de har kontrakterat Christian Arnold för det hedersamma uppdraget att gestalta en av våra absolut 
populäraste hjältar och äventyrare i deras nästa produktion. 

-Christian Arnold är helt enkelt klockren för rollen. Efter fem minuter på audition var det klart. Det var ingen 
som helst tvekan, säger regissör Robert Dröse när han berättar om sitt val av äventyraren och hjälten Robin. 

Vem är Christian Arnold? 
Christian med sina blonda lockar och intensiva blick är ingen novis på scenen eller framför kameran.  

-Jo jag har väl gjort både barnprogram, andra TV-serier, film …  och musikaler, säger Christian nästan lite 
ödmjukt. 
 
Han gjorde sin TV-debut i SVT-serien "Torka aldrig tårar utan handskar" skriven av Jonas Gardell, spelade 
huvudrollen i äventyrsserien "Heroes of the Baltic Sea" samt har medverkat i TV-program och serier som 
"Kvällsshowen" och "Innan vi dör".  
Christians första stora långfilm blev Lars von Triers  "The House That Jack Built" 2018. 
 
Men intresset för scen i alla dess former ligger inte bara i att stå framför kameran eller publiken. Han gjorde 
2018 också sin debut som filmskapare med kortfilmen "Chricke" som har visats på filmfestivaler i USA, England 
och Kanada. På den sistnämnda vann filmen även pris för "bästa foto".   

Musikal scenen är inget nytt 
Musikaler är heller inget nytt för Christian. Han har bland annat varit med i två uppsättningar av Mamma Mia 
samt i Dröse&Norberg´s uppsättningar Djungelboken The Musical som spelade för 75 000 besökare 2018/2019 
och nu senast Äventyret Aladdin. 

I Dröse & Norbergs kommande familje-musikal axlar Christian alltså huvudrollen som den äventyrlige Robin 
Hood. Sin vana trogen kommer regissör Robert Dröse att tolka Robin Hood på sitt eget personliga sätt.  

-Ja det kommer som vanligt att bli en blandning av välkända vibbar och lite nya galet otippade scener och 
karaktärer. Och förstås helt ny musik, säger Robert Dröse och ler lite hemlighetsfullt 

Christian ser fram emot att få starta repetitionerna i höst. 

-Jag ser otroligt mycket fram emot att få spela Robin. Det är en spännande utmaning eftersom rollen är så 
bred. Man måste kunna axla pilbåge och slagsmål men samtidigt vara trovärdig i Robins val och kval att agera 
enligt lagen eller enligt hjärtat. Och på toppen av det bottna i relationen med både gänget och Marion. För det 
är trots allt även en kärlekshistoria. 

 

Att ha sin hobby som sitt jobb 
Christian har arbetat med många olika projekt men kan inte riktigt säga att något är roligare eller mer givande 
än något annat. 

-Jag tycker att det är lika roligt att göra musikal som att spela in film eller TV. Jag har min hobby som mitt jobb 
så jag är lyckligt lottad. 
 
-Christian kommer att bli en fantastisk Robin Hood. Jag tror att hans dagar som ”doldis” är över” avslutar 
producent Anna Norberg som även hon är mycket glad över att åter igen få arbeta med Christian Arnold. 
 
 



Robin Hood The Musical har premiär på Stockholm Waterfront den 27 Oktober 2019 och åker därefter på 
Sverigeturné. 

 

 

 

 
 


