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•  

Raaseporin kesäteatteri on Suomen tunnetuin ruotsinkielinen kesäteatteri. Moni suomenkielinen 

saattaa arastella sinne menoa puutteellisen kielitaidon takia, mutta nyt kannattaa unohtaa empimiset. 

Tämän vuoden kesänäytelmä on vauhdikas jukebox-musikaali ”All Shook Up”, joka iskee tiskiin 

Elviksen lauluja sarjatulena. 

– Noin 70 prosenttia kestosta on musiikkia, kertoo ohjaaja Riddo Ridberg. 

– Vuorosanat ovat ruotsiksi, mutta kaikki laulut esitetään englanniksi, lisää tuottaja Mona Salama. 
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Kesällä 2020 Raaseporin kesäteatteri piti taukoa koronaepidemian takia. Viime vuonna Ridberg 

ohjasi ensimmäisen kerran Raaseporin kesäteatteria ja näytelmänä oli ”Peter Pan”. 

Raaseporin kesäteatteri vetää perinteisesti paljon nuoria mukaansa ja nytkin esiintyjäkaartista peräti 

2/3 on uusia. Talven auditointiin oli tungosta. Se ei Ridbergiä hätkähdytä. 

– Olen ohjannut paljon lapsia ja nuoria. Ei se uutta ole. 

Ohjaaja Riddo Ridberg ja lavastuksen katseenvangitsija vm. 1956 Chevrolet. KAI JAUHIAINEN 

”All Shook Up” nojaa Elviksen lauluihin, mutta Elviksestä se ei kerro eikä lavalla nähdä Elvistä. 

Keskiössä on kapinallinen Chad, joka saapuu amerikkalaiseen 1950-luvun pikkukaupunkiin. Chad 

edustaa vapautta ja rock n rollia, joten pian kaupunki on täysin sekaisin. 

– Loppu on onnellinen. Sanomana on, että toteuta haaveesi ja elä täyttä elämää, kertoo Ridberg. 

Sitä tekevät nuoret näyttelijätkin. 

– Monet heistä ovat harrastaneet ja opiskelleet näyttelemistä, laulamista ja tanssia. Nyt he ovat 

tuolla näyttämöllä toteuttamassa haavettaan, viittaa Ridberg. 

Laulujen taustoista vastaa kuusihenkinen orkesteri. 

Christer Romberg esittää Chadia ja Jennifer Karlsson nähdään mekaanikkona työskentelevän 

Natalien roolissa. Nykyään Porvoossa asuva Christer Romberg on kotoisin Inkoon Barösundista. 

Jennifer Karlsson opiskelee Lärkkullan kansanopiston musikaalilinjalla Karjaalla. 
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Maukkaan pikkukaupunkilavastuksen on tehnyt Mimmi Resman. Varsinaisena katseenvangitsijana 

on karjaalaiselta Roger Holmbergilta lainattu vm. 1956 Chevrolet. 

Kuvassa vasemmalla Chadia esittävä Christer Romberg sekä Minea Soppela, Benjamin Thorström, 

Mikaela Ståhl-Kokkola, Jenina Nyström ja Artur Djupsjöbacka, taustalla Ove Molander. KAI 

JAUHIAINEN 

 

Ensi-ilta on torstaina 30.6. kello 19. Sen jälkeen esitykset ovat la 2.7. kello 16, su 3.7. kello 16, ke 

6.7. kello 19, to 7.7. kello 19, la 9.7. kello 16, su 10.7. kello 16, ke 13.7. kello 19, to 14.7. kello 19, 

ti 19.7. kello 21, ke 20.7. kello 19, to 21.7. kello 19, su 24.7. kello 16, ke 27.7. kello 19, to 28.7. 

kello 19, la 30.7. kello 16, su 31.7. klo 16, ke 3.8. klo 19, to 4.8. klo 19 ja su 7.8. kello 16. 
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