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Costum Designer Margaretha Julle har i över 20 år som kostymör designat 
kreationer till flera av Sveriges största och främsta artister och skådespelare! 

 
Hon har varit verksam i ett 70-tal stora produktioner och shower och arbetat 
med många av de största artisterna genom tiderna.  
Värt att nämna är att Alcazar har varit kunder under deras 10 år som grupp och 
givit henne friheten att skapa alla deras coola kreationer som många 
förstummat har beundrat! 
Förutom i teater- och musikalproduktioner så har hennes kreationer 
återfunnits i Melodifestivalen under ett flertal år. Ett 40-tal olika nummer har 
producerats i hennes klädateljé. Så även finalkläder till programledare.   
Hennes största styrka är hennes stresstålighet. Hon finner sig snabbt och är en 
lösningsorienterad problemlösare. Problemen brukar lätt lösa sig då hennes 
stora egenskap är lyhördhet och hon sprider alltid glädje runt sig! 
Att arbeta med karaktärer är hennes begåvning och oavsett om det är musikal, 
teater, långfilm eller tv-serier, så är noggrannhet hennes signum. 
  
”Jag är van att leda team runt mig när jag har haft stora produktioner, van vid 
tidspress och van vid att hantera olika personligheter och deras starka viljor.” 
  
Margaretha både ritar, skär till och syr kläder då hon har en design- och 
sömnadsutbildning i botten. Hennes ateljé ligger i Atlasområdet centralt i 
Stockholm City.  
 
Det går att beskriva Margaretha Julle både länge och väl, men det är först när 
man träffar henne och ser hennes resultat, som man förstår hennes 
kompetens. 
 
En kompetens som hon gärna delar med sig i kommande film- musikal- och 
teaterproduktioner. 
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Teater Gazbazz: Maka på din make, Den Girige 1996 Robin Hood 1997  
REA Hamburger Börs 2001-2003  
Ett 40 tal Melodifestivalnummer bla mest omtalade nummer är Shirley Clamp 
2004, Alcazar 2009 #Danny Saucedo 2012 senast Nanne Grönwall.  
Samt ett Eurovison bidrag Azerbajdzjan 2016.  
Petra Mede show tv produktion 2007 
Andreas Lundstedt nåt på femman 
Lina Hedlund program på trean  
Thomas Järvheden program på femman  
Stylist på Gokväll i proggramdelen Gör om mig.  
Martin Stenmarck julshow på Grand Hotel  
Ladies Night Atena turné 2010-2013 
Charlotte Perelli Julshow på Grand Hotel  
Magnus Uggla show på Hamburger Börs  
Tomas Ledin Show på Cirkus o h arenaturné  
I love musicals med Peter Jöback med div internationella artister 2014 -2018 
Designer för Fest kollektion med Peter Jöback för Sir of Sweden  
Julshow på The Theatre i Göteborg 2015.  
Petra Marklund Konserthusturné 2016  
Jerry Williams sommarturnéer och Scalateatern samt julshow på Grand Hotel.  
Linnéa Henriksson julshow på Grand Hotel samt diverse scenkläder för tv 
framträdanden.  
Sommarteater på Krusenstjerna trädgård 2018.  
Tv produktion Så ska det låta 2018-2019 med programledare Sarah Dawn 
Finer.  
Julturnéer och diverse tv framträdanden för Sarah Dawn Finer.  
Darin Arenatour 2019 samt ett flertal turnéer, tv framträdanden, 
videoinspelningar, pressfotograferingar mm.  
Sommarturné 2019 Carola  
Höstturné Martin Stenmarck 2019  
Höstturné Linnéa Henriksson  
Shirley Clamp Maximteatern 2019 
 
Sist men inte minst! 
Huvuddesigner för Alcazar 2008-2018 gällande alla (!) framträdanden och 
shower.  
 
Se gärna: margarethajulle.se/category/portfolio/ 
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