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UPP MED HAKAN 
 

Huka inte, det är åter dags att säga til l. 
Supervalåret  2014 l igger f ramför oss. 
Var och en av oss är värdefullare än på länge! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Så kom namnet på årets revy till. Några av de ”gamla rävarna” har 
tagit ledigt i år, men deras platser fylls upp direkt av unga sugna.  
I år har vi den yngsta ensemblen någonsin, vi har arbetat med ma-
terial från tio skrivare, inom och utom ensemblen. Vi jobbar vidare 
med att införliva mer dans i revyn. Årets Koreograf heter Sarah 
Bengtsson, går sista året på Estetlinjen på Knut Hahn, och det gör 
produktionens producent Timmie Hansson också!  
 
Knut Hahnskolan får fram duktiga elever på sin estetlinje. Nu väntar 
vi bara på att Kommunen skall starta upp en teaterlinje inom estet-
programmet också. Det är inte bara flygtekniker som behövs i stan! 
 
Totalt ett trettiotal av våra etthundra aktiva medlemmar är inblanda-
de i årets revyproduktion. Att göra revy är en verklig kraftmätning  
för föreningen. Men det är också något som går in i blodet.  
 
Ett skratt och en värmande applåd var fjärde minut skulle egentligen 
alla ha ”på jobbet”. 

Håkan Robertsson, årets regissör 
Verksamhetsledare Folkteatern 
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Fo lk teaterns Nyårsrevy 2014 

UPP MED HAKAN 

Revyskådespelare 
 

E l a i n e  S t r å t h  
Elv i ra Kar lberg 
Emma Andersson 
Fredr ic  Iversen 
Håkan Robertsson 
Linus Lindström 
M i a  Ö s t e r h o f  
Nina Moilasheimo 
Sarah Bengtsson 
Timmie Hansson 

 

Revyorkestern 
Claes Rylander,  Kapellmästare, bas, gitarr, mandolin 
Hilda Bergqvist                                  piano, blås 
Anders Björngreen              trumpet, klaviatur mm 
Kenneth Martinsson                               trummor 

 

Produktionsledning 
Regissör/Exekutiv Producent      Håkan Robertsson 
Koreograf                                  Sarah Bengtsson 
Scenograf                                    Carina Ringtun 
Producent                                  Timmie Hansson 

. 
Tekniker 

Teknikansvarig                 Timmie Hansson 
Ljud                                  Anton Sunesson 
Ljus                                  Magnus Hjelmér 

 
 

Bakom scen 
Affisch                          Johanna Månsson 
Programblad                 Håkan Robertsson 
Ann-Charlotte Lundgren     Pia Lindestrand 
Emmi Marcolin      Annika Johnsson Fellbo  
Anders Gustavsson        Anette Gustavsson 
Lisbet Martinsson          Daniel Gustavsson 
Lotta Jansson   Moa Swanström-Borenberg                
Urban Jönsson                Tuva Gustavsson 
Isa Swanström                    Pontus Larsson     

 
Tack till 

Ronneby Kommun                 ABF-Blekinge 
Regionteatern B lek inge Kronoberg  
Musik i Blekinge                            Polisen 
Bernt Larsson                     Leif Magnusson 
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Mer information: www.RonnebyTeater.se 

 

Dramatea + Folkteatern = SANT 
 

Samarbete är vad som krävs för att människor i olika åldrar ska kun-
na mötas och skapa storverk tillsammans.  Kulturpedagogiskt cent-
rum (KPC) och Folkteatern i Ronneby har gemensamt bestämt sig för 
att samarbete är lika med framgång.  
 
Det  nystartade samarbetet utvecklas under 2014. Målet är att mot-
verka den negativa trend som finns över hela landet idag, där 
många elever lämnar sina musik- och kulturskolor allt längre ner i 
åldrarna.  
 
Folkteaterns resurser och erfarenheter inom produktion skall paras 
med KPC:s drama/teaterträning. Samarbetet innebär att ungdomar-
na efter några år i Dramatea får tillgång till en riktig teater, med allt 
vad det innebär.  
 
Fritids- och kulturnämndens stöd till samarbetet innebär att Folktea-
tern och KPC kan ha har varsin dramapedagog som jobbar sida vid 
sida med de äldre ungdomarna.  Målet med det är att ge ungdo-
marna en väg över till föreningslivet.  
 
Detta är inget tillfälligt projekt, utan ses som ett utvecklingsbart sam-
arbetsområde mellan kommunen och Folkteatern. Ronneby får än 
bättre förutsättningar för ett levande kulturliv när ungdom samlas 
kring gemensamma kulturella utmaningar. 
 

 
 

 
 

7 



Bakfickan - Pausservering 
V ä l k o m n a  t i l l  B a k f i c k a n  i  p a u s e n !  
Bakfickan är den gamla scenkällaren, som förut varit  
fritidsgård och som nu är ombyggd till teatercafé.  

 

Vi serverar ekologiskt, öl eller vin, nybryggt kaffe eller te. 
Dessutom fräscha tilltugg och nybakta wienerbröd. 
Du som är rörelsehindrad serveras  i vår övre foajé. 

 

Vi tar MasterCard och Visa    
 
 
 
. 

Förbeställning 
Gör gärna en förbeställning när du anländer till teatern,  
så får du gott om tid att njuta av t.ex. ett gott glas vin, 
öl eller kanske kaffe med nybakt wienerbröd i pausen.  

S e p a r a t  s n a b b k ö  f ö r  f ö r k ö p . 
  

Pris 20:- Ronneby Folkteater 2014 


