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En Midsommarnattsdröm på Raseborg blir en schlagermusikal  
 
Raseborgs Sommarteater presenterar stolt årets pjäs En Midsommarnattsdröm på Raseborg. 
Ensemblen är vald och biljetterna släpps måndag 17.3.2014. 
 
Shakespeares klassiker har blivit hejdlöst friskt omarbetad och historien försatt i ett nutida 
Snappertuna där von Pippings lever loppan. Men det svarta molnet på den idylliska klarblå 
himlen är den finlandssvenska flickan Hermia (Josefine Fri) som vill gifta sig med den 
finsktalande och -sjungande Lysander (Christer Romberg). De rymmer ut i skogen för att undgå 
hennes arrangerade äktenskap med Demetrius.  
 
Det är nu 37 år sedan Raseborgs Sommarteater spelade Shakespeares ”En midsommarnattsdröm”. 
Vi kan lova en hejdlöst lekfull komedi där vi med glädje driver med oss själva, finlands-
svenskheten och den inhemska språkproblematiken – ackompanjerad av välkända hits från 
70-talet och framåt. Spelande gåtfulla träd och en vattenfylld pool med gula ankor, är några 
ingredienser i denna föreställning med stor igenkänningsfaktor. Den kommer inte att lämna 
någon oberörd. 
 
I rollen som alvdrottningen Titania gör den vid Sibeliusakademin musikalstuderande Emma-Sara 
Raunio comeback på Raseborgsscenen. Christoffer Westerlund utbildad vid Teaterhögskolan 
firar sitt tionde år på Raseborg med att gestalta alvkungen Oberon. Som den bångstyrige Puck ses 
Jan Karell. 
 
I övriga roller figurerar: Catrine Krusberg, Dan Idman, Emilia Gustafsson, Emma Kullberg, 
Filip Werthmann, Jennifer Karlsson, Jessica Lökström, Katti Riski, Kennet Lindholm, Kim Snygg, 
Kåre Collin, Lucia Catani, Oscar Nyholm, Peppe Krook, Tapio Laasonen, Tommy Haakana samt 
musikerna Alexander Nissfolk, Emilia Englund, Ingemar Mattsson och Teddy Granroth. 
 
Manus och regi: Bobo Lundén, scenografi: Petri Horttana, kapellmästare: Teddy Granroth 
kostym och mask: Anna Idman & Carin Knape, grafisk design: Dan Idman, koreografi: 
Catrine Krusberg, scenmästare: Kim Snygg, producent: Katti Riski. 
Biljettsläppet sker på måndag 17.3.2014 kl. 9.00. 

 
Premiären blir för ovanlighetens skull före midsommar - torsdagen den 19 juni och pjäsen visas 
totalt 20 ggr t.o.m. 27 juli.  
 

”Those who believe that Shakespeare is hard to understand are certainly wrong”  
John Caird - Royal Shakespeare Company 

 
För mera information kontakta: 
Katti Riski, producent 040 7734458. 
www.raseborg.org 
 


