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FULL	  FART	  PÅ	  RASEBORG	  
Emil	  I	  Lönneberga	  på	  Raseborgs	  Sommarteater	  bjuder	  på	  en	  härlig	  teaterresa	  till	  gården	  
Katthult	  var	  vi	  får	  följa	  med	  Emils	  hyss	  och	  Svensson	  familjens	  intriger.	  Vi	  möts	  av	  bekanta	  
karaktärer	  från	  Astrid	  Lindgrens	  älskade	  klassiker;	  charmtrollet	  Emil	  (Albin	  Hampf),	  hans	  
syster	  Ida	  (Ellen	  Haakana),	  värdparet	  på	  gården	  Anton	  (Tommy	  Haakana)	  och	  Alma	  (Jessika	  
Elfving),	  drängen	  Alfred	  (Christoffer	  Westerlund),	  pigan	  Lina	  (Emilia	  Gustavsson),	  byns	  egen	  
skvallertant	  Krösa-‐Maja	  (Patricia	  Korenius)	  samt	  många	  fler.	  

Under	  resan	  får	  vi	  även	  njuta	  av	  mycket	  sång	  och	  bekanta	  låtar	  som	  framförs	  på	  scenen	  av	  
ett	  liveband	  bestående	  av	  kapellmästare	  Teddy	  Granroth,	  musiker	  Ingemar	  Mattson,	  Olli	  
Liljeström,	  Robin	  Gustafsson	  samt	  Markus	  Haakana	  och	  Thomas	  Nybondas	  som	  även	  ses	  i	  
rollerna	  Bulten	  och	  doktorn	  i	  Mariannelund.	  	  

Även	  före	  föreställningen	  och	  i	  pausen	  bjuds	  det	  på	  Lönneberga	  stämning	  med	  Emil	  
inspirerade	  smakupplevelser	  i	  Buffén	  samt	  programpunkter	  för	  stora	  och	  små	  på	  
teaterområdet.	  På	  området	  kan	  du	  även	  köpa	  din	  egen	  Emil	  bysse	  och	  mysse	  och	  adoptera	  
Unicef	  dockor	  med	  Emil	  och	  Ida	  plagg	  samt	  beundra	  Emils	  fina	  trägubbesamling	  utförda	  med	  
hjälp	  av	  elever	  från	  Raseborgs	  skolor.	  Under	  föreställningarna	  kan	  barnen	  i	  publiken	  låna	  och	  
ta	  på	  sig	  Emil	  och	  Ida	  kläder.	  	  

På	  Raseborg	  träffar	  du	  även	  hästen	  Söpö	  som	  har	  en	  roll	  i	  pjäsen	  och	  fåren,	  grisarna	  och	  
hönsen	  som	  flyttat	  in	  för	  sommaren.	  Granngården	  Slottsknekten	  bjuder	  föreställningsdagar	  
på	  en	  teatermeny	  före	  och	  efter	  föreställningen	  och	  tidsresor	  till	  slutet	  av	  1800-‐talet.	  De	  
gamla	  byggnaderna	  på	  området	  och	  Katthult	  scenografin	  ger	  en	  fin	  inramning	  till	  
upplevelsen.	  	  

Buffén	  och	  Emil	  världen	  öppnar	  en	  timme	  före	  föreställningen.	  

För	  pressbilder	  se:	  http://www.raseborg.org/start/press_och_media/	  
Alla	  bilder	  är	  tagna	  av	  Emilia	  Nyberg	  
	  
Lär	  dig	  hyss	  med	  Emil:	  http://www.raseborg.org/start/emils_hyssskola/	  
Trailer:	  http://www.raseborg.org/start/trailer/	  
	  
Speldatum:	  25.6-‐2.8.2015	  
Biljetter:	  019	  241	  5035,	  info@raseborg.org,	  NetTicket.fi,	  Luckan	  Raseborg	  
	  
För	  mera	  information	  kontakta:	  Johanna	  Illman,	  produktionsledare	  044-‐7399915,	  
johanna@raseborg.org	  /	  www.raseborg.org	  
	  


