
Musikforestilling med prisbelønnet ensemble gæster 
Shakespeare Festival 2019 
 
Den 17. og 18. august gæster ’Songs of Lear’ årets Shakespeare Festival.  
 
Som altid er der udenlandske gæstespil på programmet når HamletScenen slår dørene op til årets 
Shakespeare Festival. I år er det polske Song of the Goat Theatre Company, der fortæller de 
tragiske historier fra King Lear i musik, bevægelse og sang. Med folkemusikinstrumenter, 
betagende a cappella-sang og stram koreografi bringes Shakespeares fortællinger til live på en 
usædvanlig intim og bevægende måde. 
 
Forestillingen ’Songs of Lear’ udgør en verden af subtile energier og rytmer, hvor hver sang stiger 
fra et startpunkt som et andet dramatisk digt og stemmerne altid er i forgrunden. Evnen til at fange 
den rå følelse er lige så stærk som den musikalske dygtighed.  
 
”Shakespeare ud i musikkens verden kan noget helt særligt i kraft af det jambiske versemål, som 
på magisk vis udvides af musik og sang. Årets internationale gæstespil ’Songs of Lear’ er et 
brillant eksempel på netop den unikke samklang, som sjældent opleves bedre end i denne smukke 
forestilling,” siger Lars Romann Engel, teaterdirektør og kunstnerisk leder af HamletScenen, der 
står bag Shakespeare Festival.  
 
Song of the Goat Theatre Company, der består af fjorten sangere og en musiker, er et 
internationalt prisbelønnet ensemble, som tiltrækker unge optrædende fra hele verden. De er tro 
mod Shakespeare, men tager de dramatiske fortællinger i en ny retning. Fra deres base i Wroclaw, 
rejser Song of the Goat Theatre Company verden rundt med deres betagende produktioner skabt 
af Grzegorz Bral. 
 
Forestillingen ’Songs of Lear’ spiller den 17. og 18. august klokken 15 og er på polsk med danske 
og engelske overtekster. Billetter til forestillingen, der varer 1 time uden pause, kan købes på 
www.hamletscenen.dk.   
 
For yderligere information, kontakt venligst 
Kathrine K. Thomsen, PR-ansvarlig hos HamletScenen, kkt@kathrinethomsen.dk, 60 66 10 42 
 


