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Mio och Jum-Jum har nu fått ett ansikte 
 
Raseborgs Sommarteater presenterar stolt namnen på huvudrollsinnehavarna samt släpper 
biljetterna till årets pjäs Mio, min Mio av Astrid Lindgren. 
  
Sagan handlar om den unga Mio som kommer till Landet i Fjärran och konfronteras med sitt öde. 
För att rädda världen måste han ta striden mot den fruktansvärda Riddar Kato. Mio, min Mio blir 
en sprudlande teaterlek där Harry Potter och Sagan om ringen möter österländsk estetik och 
svensk-finsk-ugrisk folkmusik. Det är en vacker, poetisk och överraskande berättelse som berör 
människor i alla åldrar; en föreställning om att lyssna, välja och att äntligen våga. 
 

Julia Héllen spelar Mio och Putte Ruokolahti den trogna följeslagaren Jum-Jum.  Högstadie-
eleven Julia har medverkat i flera uppsättningar på Raseborg och är hemma från Snappertuna. För 
14-årige Putte, som fått sin scenvana från Teaterboulaget i Pargas och också spelat Gauroche i Les 
Miserables på ÅST, blir det premiär på Raseborgscenen.  
 

I övriga roller figurerar: Ann-Charlott Aminoff, Peik Aspbäck, Kåre Collin, Jan-Erik 
Gustafsson, Ellen Hindersson, Dan Idman, Jan Karell, Jennifer Karlsson, Per-Erik Krook, 
Catrine Krusberg, Emma Kullberg, Alexandra Lindholm, Katja Riski, Mecki Ruokolahti, 
Kim Snygg, Nanne Vaihinen och John Voutila. 
På scen ses för ovanlighetens skull även bandet bestående av Lotta Ahlbeck, Emilia Englund, 
David Lillqvist, Alexander Nissfolk och Mirva Tarvainen. Musikerna kommer att vara en 
del av berättandet och synas på scenen sida vid sida med skådespelarna. 
 

Pjäsen har bearbetats för scen och regisseras av Bobo Lundén bl.a. känd som regissör från de 
senaste tre åren på Raseborgs Sommarteater. Övriga medlemmar i det konstnärliga teamet är 
kapellmästaren Lotta Ahlbeck, scenografiansvariga Petri Horttana och Kim Snygg, Anna 
Idman och Lotta Lerviks som svarar för kostym samt Dan Idman med ansvar för grafisk 
utformning. 
 

Biljettsläppet sker i år redan 1.2.2013. Detta är det tidigaste biljettsläppet i teaterns historia. Det 
tidiglagda datumet har varit möjligt i och med att förberedelserna inför sommarens säsong startat 
redan hösten 2012.  
 

Premiären blir torsdagen 27.6 och pjäsen visas totalt 20 ggr t.o.m. 4.8.2013. 
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