
Rollbesättningen är klar för Raseborgs 

sommarteater – bekanta skådespelare 

återvänder till scenen 

 

Arbetet med All shook up är i full gång på Raseborgs sommarteater och nu är även rollbesättningen 

klar. 

 
Raseborgs sommarteater har offentliggjort rollbesättningen för sommarens musikal.CHRIS SENN 

Jesper Sundström 
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På måndagen meddelar Västnyländska ungdomsringen i ett pressmeddelande 

att rollbesättningen för sommarens pjäs på Raseborgs sommarteater i 

Snappertuna är klar. Som bekant visas musikalen All shook up som skrevs av Joe 

DiPietro 2004 och hade premiär på Broadway i New York ett år senare. I den 

västnyländska tolkningen står det nu klart att Christer Romberg har rollen som 

den gitarrspelande unge mannen på motorcykel medan den tuffa 

mekanikerflickan Natalie gestaltas av Jennifer Karlsson. 

VNUR uppger att det är andra gången Romberg medverkar i Raseborgs 

sommarteater. 

– Min debut var 2014 i En midsommarnattsdröm och efter det har jag haft en 

dröm om att än en gång få stå på Raseborgsscenen, säger han och tillägger: 



– I sommar hoppas jag att vi kan leva normalt igen efter den långa 

pandemiperioden och fira tillsammans med skön Elvismusik. 

Romberg kommer egentligen från Barösund, men bor numera i Borgå med sin 

familj. Precis som Romberg har också Jennifer Karlsson medverkat tidigare i 

sommarteatern. Hon ställer sig nu på scenen för nionde gången. Senast var 2016 

och då handlade det om en roll i The Sound of Music. 

– Jag har alltid vetat att jag vill tillbaka och det känns som att komma hem, 

berättar hon. 

 
Jennifer Karlsson och Christer Romberg är tillbaka på scenen.CHRIS SENN 

Karlsson har bott och studerat i Österbotten de senaste sex åren, där hon bland 

annat studerar musikpedagogik vid Yrkeshögskolan Novia. Hon är även känd 

från bandet Ove & The Lydians och för tillfället studerar hon vid musikallinjen vid 

Lärkkulla i Karis. 

Utöver Karlsson och Romberg ses bland annat Kåre Collin, Artur 

Djupsjöbacka, Patricia Korenius, Ove Molander, Jenina Nyström, Filip 

Rosengren, Rebecka Sretenovic, Mikaela Ståhl-Kokkola och John Voutila på 

scenen. Riddo Ridberg från Pargas är regissör. 

– Musiken är en viktig del i mitt liv, säger Ridberg i pressmeddelandet. 



Det lyfts också fram att musiken är motorn i sommarens pjäs där berättelsen 

binds ihop av Elvislåtar i innovativa arrangemang. "Det blir en fartfylld och 

underhållande föreställning med glimten i ögat", går det också att läsa. 

– Vi har ännu plats i ensemblen för några energiska dansare, säger Riddo 

Ridberg. 

Felix Lönnqvist är kapellmästare och står för musiken med en orkester 

bestående av sex personer. Catrine Krusberg är koreograf, Mimmi Resman är 

scenograf och som kostymör verkar Anita Sandholm. Premiär blir det den 30 

juni och sedan står 20 föreställningar på programmet. Den sista ordnas den 7 

augusti. 
 


