
	  
	  
	  
	  
Raseborgs	  Sommarteater	  presenterar	  	  Emil	  i	  Lönneberga	  
	  
Välkomna	  att	  uppleva	  Katthult	  på	  Raseborg!	  
	  
I	  år	  utlovas	  en	  resa	  tillbaka	  i	  tiden,	  en	  resa	  till	  Raseborgs	  egna	  Småland,	  då	  Raseborgs	  
Sommarteater	  sätter	  upp	  ”Emil	  i	  Lönneberga”.	  På	  Raseborg	  hoppas	  vi	  alla	  skall	  få	  uppleva	  
vår	  egna	  Emil	  värld.	  
	  
Det	  har	  nu	  gått	  20	  år	  sedan	  den	  folkkära	  familjepjäsen	  Emil	  i	  Lönneberga	  senast	  visades	  på	  
Raseborgs	  Sommarteater.	  Astrid	  Lindgren	  representerar	  ett	  kulturarv	  	  som	  det	  nu	  är	  dags	  att	  
visa	  för	  en	  ny	  generation.	  Sommarens	  Emil	  kommer	  att	  spelas	  av	  Albin	  Hampf	  och	  hans	  
syster	  Emil	  görs	  av	  Ellen	  Haakana.	  Båda	  nya	  unga	  förmågor	  på	  Raseborgs	  scenen.	  Ny	  i	  år	  är	  
även	  deras	  mamma	  Alma,	  Jessika	  Elfving.	  Sedan	  flera	  år	  för	  Raseborgs	  publiken	  kända	  
Tommy	  Haakana,	  gör	  rollen	  som	  pappa	  Anton.	  Drängen	  Alfred	  spelas	  av	  Christoffer	  
Westerlund	  och	  pigan	  Lina	  av	  Emilia	  Gustafsson.	  Patricia	  Korenius	  återvänder	  till	  Raseborgs	  
scenen	  efter	  några	  års	  paus	  som	  Krösa-‐Maja.	  
	  
Regissör	  för	  Emil	  i	  Lönneberga	  är	  Jan	  Korander.	  Jan	  började	  sin	  karriär	  som	  skådespelare	  på	  
Raseborgs	  Sommarteater	  redan	  i	  Stormskärs	  Maja	  1994!	  Längs	  med	  åren	  har	  han	  nu	  som	  då	  
gästat	  sommarteaterscenen	  i	  olika	  roller,	  senast	  som	  Robin	  Hood	  2010,	  men	  nu	  återvänder	  
han	  alltså	  som	  regissör!	  
	  
Astrid	  Lindgrens	  härliga	  berättelse	  och	  Georg	  Riedels	  musik	  spelas	  på	  Raseborg	  med	  rätt	  av	  
Nordic	  Drama	  Corner.	  Pjäsen	  är	  omarbetad	  till	  västnyländska	  av	  Jan	  Lindroos	  (1995)	  och	  
bearbetad	  av	  produktionsteamet	  2015.	  
	  
Kapellmästare	  Teddy	  Granroth	  med	  sitt	  band	  för	  er	  in	  och	  ut	  i	  Emil	  världen.	  För	  scenografin	  
står	  även	  i	  år	  Petri	  Horttana.	  	  Kostymör	  är	  Saara	  Kantanen	  
	  
Teaterområdet	  har	  rullstolsplatser	  och	  en	  hörselslinga,	  samt	  en	  buffé	  som	  öppnar	  1	  timme	  
före	  föreställning.	  Vi	  tar	  även	  emot	  Smartums	  kultursedlar.	  
	  
	  
	  
	  
	  


