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BildtextPremiären för musikalen All Shook Up på Raseborgs sommarteater blev väldigt lyckad. 

Christer Romberg spelade Chad som är en av huvudrollerna. 

Bild: Chris Senn / Raseborgs sommarteater 

 

Sofia Herrlin, Yle Västnyland 

Feelingen var i topp under premiären för Raseborgs sommarteaters nya musikal, All Shook 

Up. Det fina sommarvädret och de svängiga Elvis Presley-låtarna gjorde kvällen till en stor 

succé. 

Sommarens rock'n'roll-musikal All Shook Up utspelar sig på 1950-talet. 

Elvis musik står i centrum på Raseborgs sommarteater i år. 

Yle Västnyland var med på premiär och talade med publiken och en skådespelare. 

All Shook Up bygger på olika Elvis Presley-låtar, samtidigt som den drar paralleller med William 

Shakespeares pjäs “Trettondagsafton”. Att mixa Elvis Presley med Shakespeare kan låta lite 

märkligt, men Raseborgs sommarteater lyckas verkligen leverera. 

https://svenska.yle.fi/u/56-7-1493
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Musikalen bjuder på en massa svängiga låtar, dans, romantik och humoristiska karaktärer som ger 

en ett gott skratt. 

– Underhållande, njutbart och proffsigt. Så beskriver Hangöbon Ellen Wernér pjäsen. 

Det är även första gången musikalen All Shook Up spelas på svenska i Finland. 

BildtextFärgglada kjolar dansade omkring på scenen i Raseborg. All Shook Up bjöd både på dans 

och musik, men publiken fick sig också ett gott skratt. 

Bild: Sofia Herrlin / Yle 

Vädret under premiärkvällen kunde inte ha blivit bättre. Kvällssolen strålade varmt över scenen och 

publiken. Några enstaka brisar fläktade med jämna mellanrum, vilket gjorde att det inte blev för 

varmt. 

– Solen skiner och det är premiär. Det kan inte vara bättre, säger Maria Johansson som kommit från 

Borgå för att se sin dotter uppträda för första gången på scen. 

– Det är samma "feelis" som varje år. Det känns som sommar, säger Johan Sandholm från 

Kyrkslätt. 

Maja Serlachius hade kommit ända från Nya Zeeland med sina barnbarn för att se på premiären. 

– "Feelisen" är high, säger hon. 



BildtextAll Shook Up baserar sig på Elvis Presleys låtar och innehåller också element ur av William 

Shakespeares pjäs “Trettondagsafton”. 

Bild: Sofia Herrlin / Yle 

Henrik Grönroos hade inte egentligen några förväntningar på pjäsen, förutom att det skulle vara 

mycket musik och dans. Redan vid pausen var han väldigt positivt överraskad. 

– Jag har nog varit jätteimponerad av själva framförandet, säger han. 

– Det är en regiidé som är tydlig och klar och alla lever upp till den, fortsätter Henrik Grönroos. 

I slutet av pjäsen ställde sig hela publiken upp och överöste skådespelarna med applåder och 

busvisslingar. Människor som tidigare gått på premiärer på Raseborg påstod att de aldrig varit med 

om något liknande 

Även Nora Sönnerstad gav i pausen positiv respons. 

– Bra musik och bra skådespelare. Hittills har nog mina förväntningar uppfyllts, säger Nora 

Sönnerstad.



Det somriga vädret lyfte upp stämningen under premiären. 

Bild: Sofia Herrlin / Yle 

Rebecka Sretenovic är en av sommarteaterns skådespelare. Hon är uppvuxen i Pargas och har 

tidigare uppträtt där i olika musikaler. Det här är hennes första produktion på Raseborgs 

sommarteater. 

– Mina förväntningar på Raseborg var en väldigt varm och mottagande känsla. Det har publiken 

verkligen levererat idag, säger Rebecka Sretenovic. 

– Mycket skratt och mycket respons, precis det man vill ha i en musikal som är lite komisk, 

fortsätter hon. 



BildtextRaseborg ger Rebecka Sretenovic en varm och mottagande känsla. Hon uppträdde för första 

gången på Raseborgs sommarteater och spelade Sandra i All Shook Up. 

Bild: Chris Senn / Raseborgs sommarteater 

I slutet av pjäsen ställde sig hela publiken upp och överöste skådespelarna med applåder och 

busvisslingar. Människor som tidigare gått på premiärer på Raseborgs sommarteater påstod att de 

aldrig varit med om något liknande. 

– En varm sommardag med mycket kärlek och glädje i luften, det var precis mina förväntningar, 

avslutar Rebecka Sretenovic som spelade Sandra i All Shook Up. 

Hela atmosfären och publikens reaktion tyder på en verkligen lyckad premiär för sommarens nya 

musikal All Shook Up. 



 
“Feelisen är high” - Premiären för All Shook Up på Raseborgs sommarteater överöstes av 

applåder - Spela upp på Arenan 
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