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RUNE JAKOBSSON ser vi i rollerna som Hjalmar Gullberg och Robert Brand.
För publiken på Stadra Sommarscen är Rune en välbekant skådespelare.
Han har gjort Hjalmar Bergman i Objudna gäster 2007, Lars Hjortsberg i Kungens 
komediant 2008,
Mamma med flera roller i Den itusågade damen 2009, Markus Bremer i Vill ha dig 2010 
och 2011 samt
Hemingway och Apollinaire i Den fjärde rosen 2012.

Rune har Stockholm som bas sedan 1980-talet. Han har utbildat sig i England och USA,
bland annat för teaterpedagog Susan Peretz.

Rune har medverkat i ett stort antal teateruppsättningar i Teater Da Capo från Uppsala,
spelat på Pygméteatern där han bl.a. gjort Farbrorn i Gubben och blomman, med flera 
teatrar, samt filmat. År 2011 hade han ett regiuppdrag i Ålesund, Norge där han gjorde 
uppsättningen Prikkesyken.

Att resa och att fotografera är några av Runes stora intressen,
vilket resulterat i den aktuella utställningen …som korsat min väg som visas på 
Teaterfoajén i Nora.

SUSANNE GUNNERSEN ser vi i rollerna som Greta Thott, Anna Frank och Karin Boye.
Susanne har en bred och lång erfarenhet från flertalet teatrar i Sverige.

Susanne är utbildad på Statens scenskola i Stockholm i början av 1980-talet med bl.a.
Ulla Sjöblom som pedagog. Även idag är Stockholm bas för Susanne.

Efter utbildning frilansande hon under tre år på ett flertal teatrar och blev därefter
Norrbottensteaterns ensemble trogen under tio år.
En förställning hon gärna minns är uruppförandet av Staffan Göthes En uppstoppad hund 
där hon spelade Nelly.
Inte att förglömma är hennes Rosalind i Som ni vill ha det eller hennes roller i Dagning röd, 
regi Peter Oskarsson – ett samarbete som fortsatte med Sagan om Orestes på Folkteatern i 
Gävle.
Andra teatrar är bl.a. Göteborgs stadsteater, Teater Västenorrland, Västerbottensteatern
(bl.a. med ”Stadraregissören” Olle Törnqvist).
Under senare tid har hon arbetat med Susanne Osten i Tröstar jag dig nu på Unga Klara.

När hon inte jobbar med teater älskar hon att stå i sitt blomsterland i Gnesta.

ELLEN HENNIG ser vi åter på Stadras tiljor.
I år gestaltar hon Maj Holmberg, Eva Drangel och Hilda Brand.
Många i publiken minns Ellen som Saga Bremer i den framgångsrika uppsättningen
Vill ha dig på Stadra 2010 och 2011.

Ellen är utbildad på Teaterhögskolan i Malmö och hade bl.a. Staffan Göthe, Marek 
Kostrzewski och Rikard Turpin som betydelsefulla pedagoger.

Ellen är idag en frilansande skådespelerska med hela Sverige som scen.
Under senare år har hon varit knuten till Teateri i Jönköping.
Där har hon bl.a. gjort Sarah i Morden på Canel Street, regi Johan Huldt,
Skönheten i Skönheten och odjuret av Mike Kenny i regi av Johan Bernander.
För Ellen var det en stor upplevelse att även spela teater bland de jämtländska bergen
under hennes tid vid Estrad norr/Jämtlands Länsteater.



Elle är sprungen ur den mytomspunna vildheten kring sjön Immeln i Skåne.
Hon har Malmö som bas och älskar att hänga i
Malmös alla parker och kvarter, samt därtill, att köpa grönsaker på en plats som är viktig
i vår uppsättning – Möllevångstorget.

JOSEF SÄTERHAGEN ser vi åter på Stadras tiljor. År 2004 gjorde han Öhlander i den 
stora publikframgången Ett resande teatersällskap av August Blanche. I år gör han Olle 
Holmberg och Bengt Gullberg i vår uppsättning.

Josef är uppvuxen i Örebro. Han är utbildad vid Teaterhögskolan i Luleå i början av 2000-
talet. På skolan hade han bl. a. Staffan Westerberg som en legendarisk pedagog.

Josef är idag en frilansande skådepelare som arbetar med både film och teater.
Många har sett honom i Håkan Nessers Van Veteerern deckare där han spelade Sven 
Wolters son. Han medverkade även i SVT:s serie Anno 1790.

Under några år spelade Josef på Teater Martin Mutter i Örebro och medverkade bl.a. i Zeina 
& Nalle av Sören och Anders Jakobsson.
Josef har idag Stockholm som sin bas och arbetar med den interaktiva gruppen Tage Granit.

Josef är en lycklig pappa till två barn, paddlar gärna kajak såväl i insjöar som i havet.

MAGNUS WETTERHOLM, är skådespelare och konstnärlig ledare för Stadra Sommarscen,
gör Edvard Persson och Ivar Harrie i vår uppsättning. Magnus har medverkat under alla de 
15 år vi gett teater på Stadra.
Minnesvärda är bland många roller Gertrude Stein i Den fjärde rosen 2011, Gustaf III i 
Kungens komediant 2008, teaterdirektör Alexander Sjövall i Ett resande teatersällskap 
2004.

Magnus utbildade sig vid Scenskolan i Malmö i början av 1980-talet och hade bl. a.
Staffan Göthe och Torsten Föllinger som pedagoger.
Efter utbildning väntade Sånger av Jacques Brel, Sveriges första Brelförställningen.
Under fler år var han knuten till Östgötateatern, där han, bland flera roller gjorde Seymour i 
musikalen Little shop of Horrors.
Magnus har arbetat vid ett flertal teatrar från norr till söder. År 2003 väntade en titelroll i 
SVT:s Lokalreportern.

Förutom Magnus stora intresse - att göra Stadra till skapandets plats - är han lycklig nära 
han får resa, när han får gå på kaféer och när han utvecklas i möten med människor.


