
FILM	  &	  TV	  	  
2013	  Mördaren	  ljuger	  inte	  ensam	  (regi:	  Birger	  Larsen)	  
2011	  Misterioso	  (regi:	  Harald	  Hamrell)	  	  
2011	  Förträngd	  (regi:	  Jimmy	  Olsson)	  	  
2011	  Der	  Kommissar	  und	  das	  Meer	  (regi:	  Anno	  Saul)	  	  
2010	  Husrannsakan	  (regi:	  Niklas	  Ohlsson)	  	  
2010	  Volvo	  -‐	  Fånga	  ögonblicket	  (reklamfilm,	  regi:	  Tomas	  Jonsgården)	  	  
2010	  Min	  syster	  och	  jag	  (regi:	  Leif	  Lindblom)	  	  
2009	  Beck	  -‐	  I	  stormens	  öga	  (regi:	  Harald	  Hamrell)	  	  
2008	  Livet	  i	  Fagervik	  (regi:	  Harald	  Hamrell,	  Kjell	  Sundvall,	  Mikael	  Syrén)	  	  
2007	  Hoppet	  (regi:	  Petter	  Næss)	  	  
2005	  Mastermind	  (regi:	  Peter	  Flinth)	  	  
2005	  Häktet	  (regi:	  Susan	  Taslimi)	  	  
2003	  Paradiset	  (regi:	  Colin	  Nutley)	  	  
	  
TEATER	  	  
2012	  Becky	  Shaw	  (regi:	  Björn	  Lönner,	  Playhouse	  Teater)	  
2008	  Babydrama	  (regi:	  Suzanne	  Osten,	  Stockholms	  Stadsteater)	  	  
2008	  Konsten	  att	  hoppas	  (regi:	  Karl	  Seldahl,	  Playhouse	  Teater)	  	  
2007	  Gäckanden	  (regi:	  Marie-‐Louise	  Ekman,	  Dramaten)	  	  
2007	  Hamlet	  (regi:	  Lars	  Norén,	  Romateatern/Riksteatern)	  	  
2006	  John	  Gabriel	  Borkman	  (regi:	  Hilda	  Hellwig,	  Dramaten)	  	  
2005	  Fedra	  (regi:	  Eirik	  Stubø,	  Riksteatern)	  	  
2005	  Petter	  och	  Lotta	  och	  stora	  landsvägen	  (regi:	  Carolina	  Frände,	  Dramaten)	  	  
2004	  Wit	  (regi:	  Eva	  Gröndahl,	  Stockholms	  Stadsteater)	  	  
2004	  La	  Serena	  (regi:	  Måns	  Westfelt,	  Aliasteatern)	  	  
2003	  Woyzeck	  (regi:	  Stefan	  Larsson,	  Dramaten)	  	  
2003	  Kalevala	  (regi:	  Lars	  Rudolfsson,	  Stockholms	  Stadsteater)	  	  
2003	  Idioten	  (regi:	  Alexander	  Mørk-‐Eidem,	  Stockholms	  Stadsteater)	  	  
2002	  Trettondagsafton	  (regi:	  John	  Caird,	  Dramaten)	  	  
2001	  Sleeping	  around	  (regi:	  Margita	  Ahlin,	  Teaterhögskolan)	  	  
2001	  Isbränna	  (regi:	  Lisa	  Hugoson,	  Riksteatern)	  	  
2000	  Huset	  som	  Rut	  glömde	  (regi:	  Charlotta	  Larsson,	  Teater	  Replica)	  	  
2000	  Ett	  dockhem	  (regi:	  Björn	  Melander,	  Teaterhögskolan)	  	  
2000	  Liten	  tuva	  (regi:	  Maria	  Blom,	  Teaterhögskolan)	  	  
1999	  Tösen	  från	  Stormyrtorpet	  (regi:	  Leif	  Stinnerbom,	  Västanå	  teater)	  	  
	  
RÖST	  OCH	  RADIO	  
2013	  Röjar-‐Ralf	  (SDI	  Media)	  
2012	  Madagascar	  3	  (SDI	  Media)	  
2012	  Hotell	  Transylvanien	  (Dubberman)	  
2012	  Piraterna!	  (Dubberman)	  
2012	  Nördprinsen	  (Dubberman)	  
2011	  Milo	  mot	  Mars	  (SDI	  Media)	  
2011	  Hopp	  (SDI	  Media)	  
2010	  Tomtetass	  och	  jakten	  på	  julen	  (SDI	  Media)	  
2006	  Harry	  Potter	  och	  den	  flammande	  bägaren	  (Sun	  Studio)	  	  
2005	  Tito	  var	  snäll	  (regi:	  Carolina	  Frände,	  Radioteatern)	  	  
	  



Dubbning	  av	  många	  fler	  barnserier/filmer	  sedan	  1999,	  samt	  många	  olika	  typer	  av	  
voiceover/speakeruppdrag	  och	  inläsningar.	  

UTBILDNING	  	  
1997-‐2001	  Teaterhögskolan	  i	  Stockholm	  	  
	  
ÖVRIGT	  
-‐	  Arbetar	  även	  som	  dubbningsregissör	  och	  översättare	  
-‐	  Debuterade	  som	  skönlitterär	  författare	  med	  romanen	  ”Dubbelexponering”	  på	  Forum	  förlag	  
2012	  
-‐	  Talar	  engelska,	  franska,	  norska	  (bokmål),	  serbokroatiska	  samt	  utöver	  rikssvenska	  flera	  svenska	  
dialekter,	  främst	  östgötska	  
-‐	  Körkort	  klass	  B	  
-‐	  Spelar	  gitarr	  och	  elbas,	  läser	  noter,	  sångvana	  (kör	  och	  solo)	  
-‐	  Har	  tävlingssimmat	  och	  dansat	  
	  
	  
KONTAKT	  
suzannadilber@live.se	  
Agent:	  Birgitta	  Rönnhedh,	  tel.	  +46-‐70-‐565	  53	  76,	  www.agenternaistockholm.se	  
	  


