
KÆRE TEATERKOLLEGAER            

Rigtig godt nyt teaterår!

Jeg skriver til jer for at fortælle om en række nye tiltag på HamletScenen på Kronborg, som I måske kan 
have interesse i.

Sagen er nemlig den, at HamletScenen d. 1. januar 2021 er blevet ejer af sin egen indendørs teatersal i den 
gamle kaserne på Kronborg. Det betyder, at teatret i dag råder over tre forskellige scener på slotsøen.

1) THALIASALEN
•    indendørs intimscene (blackbox) på 105 m2 med en   
 publikums kapacitet på op til 60 publikummer

2) HELSINGBORG RAVELIN
•    udendørs dukketeaterscene på 16 m2 med publikums-  
     kapacitet på op til 80 publikummer

3) VOLDGRAVEN
•  udendørs og fleksibel festivalscene på op til 400 m2 og  
 med en publikumskapacitet på op til 900 publikummer

Teatrets store netværk lokalt, nationalt og ikke mindst internationalt sammenlagt med gode scene-
faci liteter nu både indendørs og udendørs skaber unikke rammer for kunst nerisk teaterudveksling og 
tværæstetisk udvikling af nyskabende Shakespeare-formater, store som små, og med hele verden som 
publikum i kraft af teatrets status som Hamlet-mytens  epicenter.                           
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Derfor har jeg i samarbejde med teatrets medarbejdere og bestyrelse gentænkt HamletScenens væren 
i verden, hvor vi ønsker at træde i karakter som hele Danmarks Shakespeare-teater i krydsfeltet mellem 
national og international teaterudveksling. Et tværkulturelt og dynamisk ståsted, hvor vi med afsæt i 
Shakespeares dramatiske univers og 1000 mangfoldige karakterer favner og bearbejder universelle og 
eksistentielle dilemmaer på tværs af race, køn, religion, seksualitet, udseende og evner.
Et menneske-, kunst-, og teatersyn, som sigter efter at skabe størst mulig relevans for flest mulige pub-
likummer. Og samtidig en kunstnerisk ambition, der peger på en fremadrettet kunstudvikling med et 
 integreret fokus på inklusion, og herigennem vedvarende udfordrer og fornyer Shakespeare-teatertradi-
tionen i Danmark via mangfoldige samarbejder, tilgange, fysiske og digitale teater formater.

DET BETYDER KONKRET, AT HVIS I DRØMMER OM AT:

 •     skabe en national eller international Shakespeare-turnéforestilling med kant og størst mulig
       publikumsrelevans, vil HamletScenen gerne være sparringspartner og potentiel co-produ-  
       cent

 •     præsentere jeres eksisterende eller planlagte Shakespeare-turnéforestilling med kant og         
        størst mulig publikumsrelevans på Kronborg, vil HamletScenen gerne være sparringspartner               
       og   poten tiel med arrangør

 •      vide mere om Shakespeares dramatiske univers og gerne vil tilrettelægge f.eks. et foredrag  
        eller et seminar, vil HamletScenen gerne være sparringspartner og potentiel samarbejds-      
        partner

 •     få større indsigt i at arbejde scenisk med Shakespeare og gerne vil tilrettelægge en work-  
                   shop eller en masterclass, vil HamletScenen gerne være sparringspartner og potentiel   
            samarbejdspartner

 •    få en uge til at afsøge en scenisk idé til at kaste Shakespeare op i luften med kant og størst   
      mulig publikumsrelevans, vil HamletScenen gerne stille sit Shakespearementarium til rådighed

Med andre ord vil HamletScenen gerne potentielt lægge hus, hjerne og hjerte til jeres Shakespeare-idé.



LIDT TEATERHISTORIE, DER LIGGER TIL GRUND FOR HAMLETSCENEN OG SHAKESPEARE 
TEATERTRADITIONEN I DANMARK

HamletScenen blev etableret som egnsteater i 2008 og har fra begyndelsen haft det særlige opdrag at 
skulle videreudvikle verdens ældste og internationalt berømte Hamlet/Shakespeare-teatertradition på 
Kronborg siden 1816 skabt af anerkendte teaterkunstnere fra ind- og udland. Heriblandt Laurence Olivier, 
Vivienne Leigh, John Gielgud, Richard Burton, Michael Caine, Christopher Plummer, Derek Jacoby, Ken-
neth Branagh, Simon Russel Beale, Jude Law, Lars Eidinger samt danske Jens Albinus, Thure Lindhardt, 
Cyron Melville og Casper Crump.

Under perioden kaldet ”Den Store Teatergalskab” i Danmark (1790-1830) opstod på Kronborg Garnison 
officerernes teaterselskab ”Thalia”, som havde til huse i slottets firkantede kanontårn. 
Her spillede soldaterne offentlige forestillinger, som oftest var tidens store tragedier, helte- og ridderstyk-
ker af navnlig Kotzebue, Iffland, Schiller, og i 1816 spilles Shakespeares Hamlet for første gang på Kronborg, 
hvilket bliver traditionens grundsten med prolog af Adam Oehlenschlæger og den 21-årige artilleriløjtnant 
og senere kgl. skuespiller Nicolai Peter Nielsen i titelrollen.

Teater på Kronborg var dog ikke nyt i begyndelsen af 1800-tallet. Allerede tilbage i 1585 ved indvielses-
festerne af Kronborg Slot, som vi kender det i dag, var den teaterpassionerede kong  Frederik II på banen 
sammen med sin 8-årige søn kronprins Christian (kong Christian IV). Kongen havde til de festlige lejlig-
heder engageret en gruppe omrejsende instrumentister fra England: George Bryan, Thomas Pope og 
William Kemp, som her optrådte for Europas spidser til stor begejstring. Tre skuespil lere, som siden blev 
meget berømte, da de sammen med William Shakespeare etablerede teatertruppen ”Lord Chamberlains 
Men” og siden opførte det legendariske Globe Theatre i 1599 i London med verdenspremiere på Hamlet 
i 1601.

Ser frem til at høre fra jer!

Med venlig hilsen

Lars Romann Engel
Teaterdirektør

-
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HamletScenen 
Kronborg 13, DK-3000 Helsingør

Mail: lars@hamletscenen.dk
Mobil: 2210 6978
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