
HamletScenen udskyder sommerens forestillinger til 2021 
 
HamletScenen på Kronborg udskyder sommerens Shakespeare Festival til 2021, ligesom 
også den egenproducerede borgersceneforestilling ”Vinterstemmer” rykkes til næste år.  
  
HamletScenen i Helsingør har efter svære overvejelser besluttet at foretage store ændringer i årets 
program. Shakespeare Festival 2020 bliver udskudt til 2021, ligesom også borgersceneforestillingen 
”Vinterstemmer” udsættes til næste år som konsekvens af COVID-19-pandemien.  
 
”Vi har brugt de sidste mange uger på at afsøge forskellige løsningsmuligheder, sideløbende med 
at vi har fulgt myndighedernes anbefalinger. Vi er kommet frem til den svære beslutning, at det mest 
forsvarlige er at udskyde sommerens forestillinger til næste år,” siger Lars Romann Engel, 
teaterdirektør og kunstnerisk leder af HamletScenen.  
 
Shakespeare Festival, der er en tilbagevendende begivenhed på Kronborg hvert år i august, skulle i 
2020 have haft besøg af internationale gæstespil fra Sydafrika og England. Deres besøg er nu 
udskudt til næste år. Det samme gælder borgersceneforestillingen ”Vinterstemmer”, der skulle have 
spillet i maj/juni 2020 på den gamle brandstation i Helsingør.  
 
”Jeg kan næsten ikke sætte ord på, hvor meget det ærgrer mig, at vi må udskyde vores forestillinger 
til næste år, og jeg beklager over for såvel alle de medvirkende og vores publikum. Det har været 
en lang proces med svære overvejelser, men vi må erkende, at det ikke kan være anderledes med 
den usikre situation, vi står i på nuværende tidspunkt. Vi løber ingen risiko hverken for medvirkende 
eller publikum,” siger Lars Romann Engel.  
 
Åbner for billetsalget til to nye forestillinger 
Publikum kan dog glæde sig over, at HamletScenen i denne uge åbner for billetsalget til to nye 
forestillinger, der får premiere i henholdsvis oktober 2020 og februar 2021. Til efteråret opføres den 
anden af egnsteatrets egenproducerede borgersceneforestillinger ”Lyden af os”, der har nutidens 
unge som omdrejningspunkt.  
 
”’Lyden af os” giver stemme til unge borgere og deres syn på de voksne, på verden og livet. Med 
afsæt i Shakespeares univers udfordres de store eksistensspørgsmål. De unge taler direkte uden 
censur fra deres inderste og fortæller hudløst ærligt om deres tanker og skjulte følelser og om den 
verden, der er deres i morgen,” siger Lars Romann Engel.  
 
I februar 2021 er det forestillingen ”Stormen”, der produceres i samarbejde med Glad Teater, som 
kan opleves fra publikumsrækkerne. Forestillingen er den første i et nyt fremtidigt samarbejde 
mellem Glad Teater og HamletScenen.  
 
”Glad Teater og HamletScenen deler den kunstneriske vision om, at den inkluderende scenekunst 
skal være med til at udvikle fremtidens teater og samtidig have en ligeværdig placering i det 
scenekunstneriske landskab,” siger Lars Romann Engel. 
 
Med premieren på ”Lyden af os” indvies også HamletScenens nye indendørs teatersal, når 
publikum bydes velkommen i den genaktiverede kaserne i Kronværksbyen på Kronborg.  
 
Billetsalg og yderligere information om forestillingerne findes på www.hamletscenen.dk.   
 
For yderligere information, kontakt venligst  
Kathrine Kirkeby Thomsen, +45 60 66 10 42, kkt@kathrinethomsen.dk  


