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Kjære Shakespeare-entusiast! 
 
Vi nærmer oss nok en gang avslutningen på et Shakespeare-år, og før vi går inn i en ny ”festive season” 
er det naturlig å minne om hva selskapet har gjort siden årsmøtet i april, da Espen Skjønbergs 
forestilling Om Hamlet gjorde et sterkt inntrykk på en fullsatt Malersal i Nationaltheatret. 
 
Allerede i juni ledet Gry Espenes en ekskursjon til vakre Ramme Gaard ved Hvitsten, hvor det 
avholdes en årlig Shakespearefestival. Våre medlemmer fikk oppleve The Taming of the Shrew fremført av 
britiske aktører, og selv om forestillingen fikk blandet mottagelse var alle enige om at opplevelsen av 
den unike haven med friluftsteatret var vel verdt besøket. 
 
Sammen med Merete Nordahl arrangerte også Gry den årlige, ukelange studieturen til Shakespeares 
Stratford i månedsskiftet juli/august. Den ble nok en gang en stor opplevelse for deltakerne. I tillegg til 
diskusjoner og møter med teaterfolk på The Shakespeare Birthplace Trust fikk vi se nye RSC 
produksjoner av Twelfth Night, The Tempest, Richard III, The Comedy of Errors og Much Ado About Nothing i 
indisk setting. Forestillingen A Soldier in Every Son var et samarbeidsprosjekt med Compania Nacional 
de Teatro i Mexico, og hadde som ambisjon å fortelle nasjonens historie fra aztekerne til det moderne 
Mexico. Av disse var det kanskje Richard III som gjorde størst inntrykk på undertegnede. Unge Jonjo 
O’Neill i Roxana Silberts regi maktet det få andre Richarder har klart, nemlig å vekke medynk for den 
underholdende drittsekken, der han vakler hesteløs på slagmarken før han slaktes som det villsvin i 
våpenskjoldet han er! 
 
Høstens to medlemsmøter stod Bernhard Ramstad i spissen for. Han ble for øvrig utnevnt til 
æresmedlem av Norsk Skuespillerforbund i høst. Den svært godt besøkte filmkvelden i Fritt Ords 
lokaler i oktober var viet King Lear. I anledning selskapets 15 års jubileum ble medlemmene invitert på 
et glass vin, og diverse interessante Lear-tolkninger fra skjerm og lerret ble livlig kommentert og 
diskutert. 
 

 

Det årlige høstsymposiet ble arrangert i Det Norske Teatret i begynnelsen av 
desember, og her fikk Bernhard assistanse av Merete Nordahl og Gry Espenes. Årets 
tema var det uhyre sjeldent fremførte Coriolanus. I klipp fra Moshinskys BBC-film fra 
1984 fikk vi tydelig inntrykk av at filmmediets fortellerteknikk har utviklet seg kraftig 
frem til Ralph Fiennes tekstknappe og billedrike versjon fra 2011. Bernhard kåserte 
om stykkets fremføringshistorie, - i Norge bare fremført på Nationaltheatret i 1936 og 
på Rogaland Teater i 1981 -, og innimellom fortæring av utsøkt mat og drikke leste 
deltakerne flere lange scener fra Bjørn Alex Herrmans norske gjendiktning. 

(forts.) 

 

 

 



Årets største Shakespeareglede fikk undertegnede ved høstens Londonbesøk, som jeg for øvrig meldte 
om tidligere: Mark Rylance som grevinne Olivia i Twelfth Night ! Han blir å se ut februar, så skynd dere 
til den garantert morsomste Shakespeareopplevelsen dere noen gang får. Høstens største glede av mer 
personlig art var nok utnevnelsen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske Sankt Olavs Orden. 
Overrekkelsen skjedde i september på Centralteatret i forbindelse med framføringen av min 
Hamsunmonolog På gjengrodde stier, og motivert med ”… innsats for norsk teater og scenekunst”. Jeg er 
både stolt og glad. 

 

 
Og glede ønskes dere alle når vi går inn i ”The Festive Season”  

 
Ola B. Johannessen, leder 

 
 

 

 

 

Foreløpig program 1. halvår 2013 
(med forbehold for oppdateringer og endringer – nærmere opplysninger vil bli kunngjort via e-post og på våre nettsider 
www.shakespeare.no) 
 
• 15. januar: Hjemmesiden vår - www.shakespeare.no - har fått en ”brush up”, og lanseres i ny drakt 

(design og struktur) og mye nytt innhold. Tanken har vært å gi sidene et tydeligere og mer moderne 
visuelt uttrykk og en mer oversiktlig oppbygning. Følg med!  

• Vi planlegger et medlemsmøte i begynnelsen av mars. 
• 22. april: Årsmøte med festmiddag på Teaterkjelleren/Centralteatret kl.18.00. Nærmere beskjed 

om program og påmelding vil bli gitt senere. 
• 28. juli – 4. august: Stratfordtur (Nærmere opplysninger blir sendt ut i løpet av de nærmeste 

ukene. NB: Ingen påmelding ennå!) 
 
 
 

NB: Medlemsavgift for 2013 er øket til kr 250! 
Og betales til Det norske Shakespeareselskap på  
konto: 1602.44.28072 (Se også vedlagt giro!) 

 
E-postmeld inger  og  adresseendr inger  
 
Mottar du meldinger fra Det norske Shakespeareselskap på e-post? Hvis ikke, kontakt oss på 
shakespeare@shakespeare.no og be om å bli satt opp på e-postlisten!  
Nytt av året er at vi sender årets julebrev kun på e-post til medlemmene vi har e-postadressen til. (Alle 
andre får fremdeles julebrevet pr. post, men vi håper at flest mulig kan motta på e-post!).  
Husk derfor å gi informasjon til oss ved endringer i post- eller e-postadresse! 
 

Det norske Shakespeareselskap 
www.shakespeare.no 
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MEDLEMSKAP/ÅRSKONTINGENT I DET NORSKE SHAKESPEARESELSKAP  
 
 
Medlemskapet koster kr 250 pr år, og omfatter tilbud om å delta på våre medlems-
arrangementer og årlige Stratford-tur. 
 
Vær nøye med å fylle ut medlemmets navn ved betaling pr postgiro, eller sørg for at dette 
er angitt ved betaling i nettbank, slik at din innbetaling blir riktig registrert. 
 
Ved spørsmål som gjelder innbetalinger, kontakt gjerne økonomiansvarlig Marianne 
Schibbye Bergesen på marianne.bergesen@tele2.no.  
 
Vi håper du får glede avblir fornøyd med medlemskapet!  
 
 
Med vennlig hilsen  
Det norske Shakespeareselskap  
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