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Anton Altgård
Kassör Larsson
Började spela teater i 
RAMPs ungdomsuppsätt-
ning Grease, i vilken han 
hade två repliker i inled-
ningen och två repliker i 
mitten av pjäsen (det blir 
fyra totalt).  Var också med 
i Å Nej, Inte Ragnar, i vil-
ken han hade betydligt fl er 
repliker.  I Kassabrist har Kassabrist har Kassabrist
han inte ens brytt sig om 
att räkna.

Marianne Karlsson
Direktör Gylling
Har varit med i några av 
Teaterborgens uppsätt-
ningar.  Halkade på ett ba-
nanskal in i RAMP och gör 
nu sin fjärde uppsättning.  
Avancerat från suppleant 
till kassör i föreningen....

”Teater dé ä´ mitt liv dé 
se”

Håkan Persson
Hugo Lindell
Varit med i RAMP se-
dan föreningens födelse.  
Många uppsättningar har 
det blivit.  Har varit med 
i Teaterborgen ett antal år.  
Snart dags att pensionera 
sig kanske?

Sune Målare
Vaktmästare Andersson
Började spela teater i 
Statarspelen på Huseby 
1992 och är numer en av 
RAMPs aktörer.  Stod 
senast på scen i Lin-
neateaterns uppsättning 
Drömmar på Huseby, som 
spelats i två somrar.  Min-
nesvärda roller har varit 
Luffarnisse i statarspelen 
och Sjövall i RAMPs Ett 
resande teatersällskap.

Birgitta Bark
Revisor
Birgitta har medverkat i tio 
av Teaterborgens uppsätt-
ningar i Strömbergshyttan.  
I RAMP trivs hon med ge-
menskapen och är därför 
med för femte året i rad.  
Hon börjaHon börjaHon bör de som suffl ös 
men spelar nu revisor.

Febe Pettersson
Augusta Andersson
Denna 25-åring har va-
rit med i friluftsteatern i 
Strömbergshyttan i fyra år.  fyra år.  f
Hon spelade mycket teater 
då hon gick på gymnasiet, 
därefter har hon endast 
någon enstaka gång hjälpt 
till bakom scen i form av 
suffl ör.  Nu har hon efter 
många års uppehåll åter ta-
git steget upp på scen, för 
första gången med RAMP.

Vilhelm Moberg
Författare
Vilhelm Moberg räknas 
till en av våra största 
författare och dramatiker.  
Alla har vi väl någon 
relation till böckerna 
om utvandrarna.  Pjäsen
Kassabrist hade urpremiär 
1926 i Alvesta.



Olof Bergström
Regissör
Utbildad vid Teaterhög-
skolan i Stockholm.  Knu-
ten till Regionteatern se-
dan 1989.  Regisserar nu 
sin andra uppsättning för 
RAMP.  I höst kan man 
se Olof i Regionteaterns 
soppteater, samt i Linnea-
teaterns sverigepremiär av 
Copacabana.

Stefan Bergendahl
Kassör Bergström
Har spelat teater med Har spelat teater med Har spelat teater
RAMP, Teaterborgen och 
TIG.

Edvin Karlsson
Kassör Lundgren
Edvin har spelat teater 
sedan han var tre år.  Har 
medverkat bland annat i 
Teaterborgens uppsätt-
ningar.  Går nu teaterlinjen 
på Katedralskolan

Frida Andersdotter
Elsie
På pappret vuxen i januari.  
Går andra året på omvård-
nadsprogrammet på Växjö grammet på Växjö grammet
Fria Gymnasium.  Frida 
har varit rampare sedan 
RAMPs begynnelse.  Hon 
både står på scen och le-
der en barnteatergrupp i 
RAMPs och ABFs regi.

Josefi n Holmberg
Svea Strand
Josefi n är en Coca-Cola-
beroende, glad tjej från 
Furuby, som medverkat 
i otaliga uppsättningar 
i Strömbergshyttan och 
några stycken i RAMP.  
Under gymnasietiden var 
hon med i Katedralskolans 
Musiktillägg, där hon hade 
sång som sitt instrument.

Petra Vesterlund
Alfrida
Sjuttonårig Hovmantorps-
tjej med rötterna i den 
kungliga huvudstaden.  
Pluggar andra året på fri-
sörlinjensörlinjensörlin .  Har medverkat 
i Teaterborgens uppsätt-
ningar två gånger och i 
unga RAMPs Läärare.  
Var även ledare i RAMPS 
barngrupp våren 2005.

Mattias Rundgren
RegiassistentRegiassistentRegi
Mattias medverkade förra 
året i Hans Nåds Testa-
mente.  I år nöjer han sig 
med att göra programbla-
det och samla in skådespe-
larnas biografi er.  



BLI MEDLEM!
SOM MEDLEM I RAMP FÅR MAN VARA MED I UPPSÄTT-
NINGARNA, ANTINGEN PÅ SCENEN ELLER VID SIDAN AV.  
ETT MEDLEMSKAP KOSTAR 125:- (105:- FÖR UNGDOM 
UNDER 25ÅR) OCH GÄLLER ETT ÅR.  OM MAN ÄR FÖR 
BLYG FÖR ATT SJÄLV STÅ PÅ SCEN SÅ KAN MAN GIVETVIS 
VARA PASSIV MEDLEM, DETTA KOSTAR DÅ 50:-.  

TAG TILLFÄLLET I AKT OCH PRATA MED NÅGON AV SKÅ-
DESPELARNA ANGÅENDE MEDLEMSKAP.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM


