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Raseborgs Sommarteater skakar av sig fördomsmanteln! 
 
Vad har ankdammen, finskspråkig schlager och cancerstiftelsen gemensamt? Svaret är att alla 
dessa kommer att ha en betydande plats på Raseborgs Sommarteater i år.  
 
Biljetterna är släppta, kansliet har öppnat, repetitionerna och scenografibygget är i full gång. Vad 
finns då att vänta inför premiären? Sommarteatern lovar i år friska tag även om rötterna är 
förankrade i Shakespeare. ”En Midsommarnattsdröm på Raseborg” är en hejdundrande 
humoristisk uppfriskning av Shakespeares klassiker; den både behåller den välkända sagan och 
blåser nytt liv i människornas kärleksbekymmer. Den klassiska frågeställningen om vem en flicka 
skall gifta sig med är placerad pladask i dagens språkproblematik: Kan en finlandssvensk proper 
ung kvinna verkligen välja att gifta sig med en finskspråkig ung man? Skall pappa betala och 
bestämma? Och hur skall det gå då alvvärlden bladar sig i kärlekshistorien med hjälp av magisk 
älskogsört? Enligt den bångstyrige Pucks åsikt blir det ”Fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-FINEMANG!” 
 
Raseborgs Sommarteater har i år även valt att ta del i den finländska verklighet som många av oss 
får möta i vår närhet. Raseborgs Sommarteater kommer i år att oavkortat donera 7% av lotteriets 
intäkter till Cancerstiftelsen i Finland för att hedra minnet och teaterglädjen av trogna 
teaterarbetare och för att sprida glädje och hopp där det behövs som mest. Helhjärtat och över 
språkgränserna. 
 
Premiär blir det inför midsommar 19.6.2014 och totalt spelas 20 föreställningar t.o.m. 27.7.2014 
 
I rollerna bl.a. : Josefine Fri (Hermia), Christer Romberg (Lysander), Emma-Sara Raunio (Titania), 
Christoffer Westerlund (Oberon) och Jan Karell (Puck). 
 
Manus och regi: Bobo Lundén, kapellmästare: Teddy Granroth, scenografi: Petri Horttana, 
koreografi: Catrine Krusberg, kostym: Anna Idman, mask: Marika Ruokolahti, grafisk design: Dan 
Idman. 
 
Biljetter: 019 2415035, biljetter@raseborg.org samt NetTicket och Luckan. 
 
Mer information: 
Katti Riski, producent: katti@raseborg.org, 040-7734558 
 
www.raseborg.org  
 
Pssst: Du har väl inte missat vår underbara trailer... Du hittar den från hemsidan eller på adressen 
https://www.youtube.com/watch?v=sWMgwVTJwAE 
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