
HamletScenen byder internationale gæster velkommen 
på Shakespeare Festival 2020 
 
Til august inviterer HamletScenen til Shakespeare Festival på Kronborg for 12. år i træk. I år 
kan publikum glæde sig til at opleve anmelderroste gæstespil fra Globe Theatre i London og 
sydafrikanske Abrahamse & Meyer Productions.    
 
Fra den 5. august til 15. august slår HamletScenen dørene op til Shakespeare Festival 2020. Mens 
det er første gang, Abrahamse & Meyer Productions fra Sydafrika gæster Shakespeare Festival, 
kan publikum se frem til et glædeligt gensyn med Globe Theatre. Globe Theatre besøgte festivalen 
første gang i 2011 og senest i 2016 forbindelse med jubilæumsåret, hvor de opførte ”Hamlet” i 
Dansesalen på Kronborg med overværelse af H. M. Dronningen.  
 
”Shakespeare Festival er et af årets højdepunkter, og i år har vi fantastiske gæstespil på plakaten. 
Anmelderroste Globe Theatre opfører nogle af Shakespeares mest populære værker, mens 
Abrahamse & Meyer Productions fra Sydafrika præsenterer publikumsfavoritten ’Hamlet’. Og det er 
altid noget ganske særligt, når Hamlet opføres på Kronborg,” siger Lars Romann-Engel, 
teaterdirektør og kunstnerisk leder af HamletScenen.  
 
Som altid foregår Shakespeare Festival under åben himmel med scenen bygget hen over 
voldgraven og Shakespeares slot, Kronborg Slot, som bagtæppe.  
 
Abrahamse & Meyer Productions: ”Hamlet” spiller fra den 5. – 9. august kl. 20 
Den 5. september 1607 skrev William Keeling, kaptajn på skibet ’The Red Dragon’, i sin logbog: ”Vi 
spillede tragedien om Hamlet, og om eftermiddagen gik vi i land for at se, om vi kunne skyde en 
elefant.” Få forestillinger reflekterer sjælens mystik så oprigtigt som Hamlet, og derfor synes det 
passende, at en af de tidligst dokumenterede forestillinger af Hamlet foregik til havs, sådan som 
myten foreskriver. Det farlige arbejdsmiljø på en sejlbåd fra det 17. århundrede er en perfekt parallel 
til det klaustrofobiske miljø i Helsingør og på Kronborg Slot, som Hamlet så berømt beskriver som 
”et fængsel”. En begivenhedsrig og medrivende tour-de-force med havet som aktiv med- og 
modspiller. 
 
Globe Theatre: ”A Midsummer Night’s Dream” spiller den 14. og 15. august kl. 20 
Alvor og mørke undertoner skærer igennem morsomheden i komedien ’A Midsummer Night’s 
Dream’ og gør forestillingens drømmende overflade rig og mere mindeværdig. Shakespeares 
fantastiske stykke eksploderer med dramatisk poesi, ballade og lystighed. En fortryllet skov 
fascinerer et desillusioneret hof. I Athen tvinger en datters ulydighed to elskende til at flygte ind i 
skoven, efterfulgt af bejlere. I skoven prøver amatørskuespillere imens på et teaterstykke, mens 
kongen over feerne laver tricks og indfanger natten. En drillesyg Puk hjælper kærligheden på vej 
med magisk blomstersaft, mens dronningefeen falder for et æsel. Hvad mere kan gå galt? 
 
Globe Theatre: ”As You Like It” spiller den 12. august kl. 20 
’As You Like It’ var formodentlig et af de første Shakespeare stykker, som blev opført på det 
verdensberømte The Globe. Komediefortællingen er en skøn historie fyldt med idyllisk romance, 
poesi, blid satire og skøn dialog. En serie af misforståede identiteter, hvor nye venskaber opstår, og 
familier og kærester genforenes. Rosalind, datter af den bortviste hertug, forelsker sig i Orlando ved 



en brydekamp. Hendes grådige onkel, som er jaloux på hendes popularitet, bortviser hende fra 
hoffet. Forklædt som en dreng flygter hun med sin kusine og narren Touchstone for at finde sin far i 
Ardenskoven. Her møder hun, stadig i forklædning, Orlando igen, som søger råd hos hende om 
kunsten at elske. 
 
Globe Theatre: “The Tempest” spiller den 13. august kl. 20 og 15. august (matiné) kl. 15 
Tolv år tidligere blev Prospero, tidligere hertug af Milano, afsat af tronen af sin broder Antonio, 
Alonso, kongen af Napoli og hans bror, Sebastian. Prospero bliver sat i en båd med sin treårige 
datter, Miranda. De lever nu på en ø. Før de blev sendt ud til havs, sørgede Prosperos trofaste 
hofmand Gonzalo for, at han kunne tage sine magiske bøger med sig, så han på øen kunne bruge 
sine magiske evner til at regere over den indfødte Caliban og ånden Ariel. Inspireret af fortællinger 
fra de første engelske kolonier i Vestindien, gennemsyret af det overnaturlige og magi, er ’The 
Tempest’ Shakespeares sidste store mesterværk om tilgivelse, gavmildhed og oplysning. 
 
Billetter er i salg og kan købes på www.hamletscenen.dk.   
 
For yderligere information, kontakt venligst 
Kathrine Kirkeby Thomsen, kkt@kathrinethomsen.dk, +45 60 66 10 42  
 
Om Shakespeare Festival  
HamletScenen er Helsingør Kommunes egnsteater, som blandt andet står bag Shakespeare 
Festival på Kronborg hvert år i august. Siden 2008 har instruktør Lars Romann Engel været direktør 
og kunstnerisk leder af HamletScenen.  
 
Shakespeare Festival er en fejring af William Shakespeares værker, originalt friluftsteater og et 
mødested for Shakespeareentusiaster og andre nysgerrige fra hele verden. Her kan publikum 
opleve spektakulære og originale Shakespearefortolkninger, iscenesat og opført af nogle af tidens 
mest anerkendte teaterkunstnere. 


