
Ahmad Khan Mahmood Zada
Föreläsare och skådespelare

Ahmad Khan Mahmood Zada, 22 år från Falun.

Dedikerad och erfaren skådespelare och före-
läsare. Att spela huvudrollen ”Hassan” i filmen 
Flyga Drake 2006–2007 berikade mig och gav 
mig viktiga erfarenheter av skådespeleri och 
filmbranschen. År 2008 vann jag BFCA Awards 
för bästa unga skådespelare. Det var häftigt 
att vara del av en film som skulle visa sig bli en 
världssuccé.

Språkkunskaper
Dari – Modersmål
Svenska – Mycket goda kunskaper i tal och skrift 
Persiska – Mycket goda kunskaper i tal och skrift
Engelska – Goda kunskaper i tal och skrift 

Kompetens
MS Office, MS Windows
B-körkort och tillgång till egen bil 

KONTAKT
Telefon
072 - 909 34 52
Epost
ahmadkhan.mahmoodzada@gmail.com
Adress 
Nedregruvrisvägen 32A, 79 156 Falun

ARBETSLIVSERFARENHET
Föreläsare, hela Sverige
Mameluck, 2016–2019
Jag föreläste om mitt liv och hur det påverkades 
av min roll i filmen Flyga Drake.

Skådespelare, ICA reklamfilm
King Productions, 2016–2017
Jag spelade rollen som praktikanten Abbe i 
ICA:s reklamfilmer

Sommarpratare i Sveriges Radio P4
Juli 2016
Jag sommarpratade om mitt liv och hur det på-
verkades av min roll i filmen Flyga Drake. 

Skådespelare Flyga Drake 
Paramount Pictures, 2006
Jag spelade huvudrollen ”Hassan” i filmen 
Flyga Drake

UTBILDNINGAR
Estetiska Mediaprogrammet
Lugnetgymnasiet / Falun 2014–2018

Introduktionsprogrammet
Språkintroduktion / Falun 2014–2015

Mockfjärdsskolan
Språkintroduktion / Falun 2013–2014

MÅLSÄTTNING
Jag har varit med om mycket under mina 22 år: 
jag spelade huvudrollen i en Hollywood-film, 
något som tvingade mig på flykt redan som 
nio-åring. Några år senare flydde jag ensam 
från Afghanistan till Sverige, där jag kände 
att jag äntligen kunde börja förverkliga mina 
drömmar inom film och media igen. Höjdpunk-
terna här har än så länge varit att spela Abbe i 
ICA:s reklamfilmer och att föreläsa. Jag är social 
och upplever att jag lätt blir omtyckt. Jag läng-
tar efter en yrkesroll där jag får ta mer ansvar 
och bli en viktig resurs i ert team. 

REFERENSER
Anna Sjöberg
King Productions
073 - 942 01 16

Ragnhild Glimregn
Mameluck
073 - 731 39 29 


