presenterar

n
i
g
n
Room
i
D
e
h
T

en pjäs av A.R. Gurney i översättning av Per Erik Wahlund
regi Mattias Rundgren
13, 21, 22, 26, 27 oktober 2006

Marianne Karlsson

Christel Johansson

Mikael Wahlberg

Frida Andersdotter

Birgitta Bark

Mika Tanskanen

Stefan Bergendahl

Daniel Stjerna

Ulrika Evaldsson

Ellinor Stjerna

Gick med i RAMP under 90-talet och har sedan
dess varit med i samtliga uppsättningar. Sitter sedan
2002 som kassör i föreningen.

Ordförande i teatergruppen Dramatörerna. Gör
nu sin debut i RAMP. Har spelat revy i Risinge,
Tio små negerpojkar
ojkar med Dramatörerna, fars med
Nils Åkesson i Gemla och Vilhelm Moberg med
Regionteatern.

Birgitta har spelat med i en rad olika uppsättningar
i Lessebo Kommun. När hon inte står på RAMPs
scen spelar hon ute i Teaterborgen. Sitter med i
styrelsen som medlemsrekryterare,
rryterare, så hör av er till
henne ifall ni vill vara med i gemenskapen.

En gammal räv i RAMPs uppsättningar. Började
som ordförande i föreningen i mitten på 90-talet,
men nöjer sig nu med att stå på scen och bygga
scenograﬁ. Gjorde ett bejublat inhopp i Kassabrist.
Tidigare har Stefan haft betydande roller ute i
Teaterborgen.
Har aldrig tidigare stått på en teaterscen, men blev
intresserad när hon satt med i publiken på förra
årets RAMP-uppsättning Kassabrist. Kom med i
styrelsen 2006. Jobbar som förskollärare.

Vice ordförande i föreningen. Har många bollar i
luften. Senare i höst syns hon i Linnéateaterns My
Fair Lady.

Frida har varit med i RAMP sen dess start, både
i styrelsen och på scen. Var senast med på scen i
uppsättningen Kassabrist. Frida tar till sommaren
studenten och är då utbildad undersköterska.

Har aldrig tidigare stått på scen, men när han hörde
talas om årets uppsättning blev han sugen och tog
sig till audition. På den vägen är det.

Julia Atterheim

Per Bergendahl

www.abf.se

www.mooseart.nu

www.balco.se

www.lesseboservice.se

www.lestonavenue.se

www.vianor.se

www.folketshuset.se

www.getnogard.se

Har tidigare varit med i RAMPs uppsättning av
Pelle Svanslös, men har haft ﬂera års uppehåll från
teatern. I Smålandsposten stod det att Per är ”lite
ringrostig”, och det kan kanske stämma.

Bengt Vennersten

Marie Abrahamsson

Mattias Rundgren, regi

Marie körde barnen till audition, och på marken låg
ett bananskal som hon halkade in på. Tidigare har
Marie stått för sminket ute i Teaterborgen.

www.lessebo.se

Har varit med i Teaterborgen sex år i rad. Är för
andra året med i Mininarrarnas revy i Hovmantorp.
Detta är första gången Evelina är med i RAMP.

Oscar Abrahamsson

Gör sin debut i RAMP. Har tidigare spelat Pelle i
Saltkråkan. I år är Oscar med för tredje gången i
Mininarrarna.

www.frosunda.se

Debuterade för två år sedan i Unga RAMPs uppsättning av Kampen om Blåkulla.

Evelina Abrahamsson

För första gången med i en RAMP-uppsättning. För
två år sedan spelade hon Tjorven i Saltkråkan. Är
med för tredje året i Hovnarrarna. När hon inte står
på en teaterscen dansar hon helst av allt bugg.

www.bancobryggeri.se

Har tidigare spelat teater med Unga RAMP. Har
varit med två gånger i nyårsrevyn, och är i år med
för tredje gången.

Dan Thun

Gör sin andra uppsättning med RAMP. Spelade
framgångsrikt Johnsson i Hans Nåds Testamente
2004. Sitter på diverse styrelseuppdrag.

www.lesseboteater.se

Var med i gruppen som startade RAMP hösten -98.
Spelar ofta ”vresig gubbe”. Sjunger även i Dacke
Drängar, bor med sambo och hund i Växjö.

Har tidigare regisserat kortpjäser och julspel, men
gör nu sin första fullängdspjäs.

