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SHAKESPEARE-NYTT HØSTEN 2013 

 
Ettersom det stadig skjer ting både i det nære og fjerne Shakespeare-universet, 
har styret besluttet å sende ut et nyhetsbrev med ujevne mellomrom med noe av 
det vi har fanget opp den siste tida. 
 

SHAKESPEAREFORESTILLINGER I NORDEN 

Denne høsten står flere av Shakespeares skuespill på repertoaret til nordiske teatre.  
Først ut er Gøteborgs Stadsteater med premiere 6. september på Som ni vill ha det (As You 
Like It). Stockholms Stadsteater vil ha to Shakespeareforestillinger på spilleplanen denne 
høsten:  Kung Lear med Sven Wollter i tittelrollen har premiere 18. oktober. Regien har 
norske Ole Anders Tandberg ansvaret for. Rett før jul, 22. desember, følger teatret opp med 
Macbeth. Det Kongelige Teater i København setter også opp Macbeth denne høsten, 
premieren er 19. september. Shakepespeares Sonetter har også fått en plass på Det Kongelige 
Teaters repertoar; etter å ha hatt stor suksess på Skuespilhuset Det Røde Rum, skal 
forestillingen i høst ut på turne, før den igjen settes opp i København. Nationaltheatret i Oslo 
vil som kjent ha premiere 9. november på Kong Lear, en forestilling mange av våre 
medlemmer har sikret seg billetter til. Vi regner med at flere norske teatre vil ha Shakespeare-
forestillinger på repertoaret i 2014 for å markere at det da er 450 år siden Shakespeares fødsel. 
Dette kommer vi tilbake til i neste nyhetsbrev. 
 

 
 

	  

	  
	  
på Kolbotn overfører i høst tre 
Shakespeare-oppsetninger fra The 
Globe i London: 
22. september: Henry V 
12. oktober: Twelfth Night 
16. november: The Taming of 
                                the Shrew 
Les	  mer	  om	  stykkene	  og	  opplegget	  her:	  
http://www.filmweb.no/kinoer/kolben
/article1117906.ece	  
Så	  vidt	  vites	  gis	  ikke	  dette	  tilbudet	  på	  
noen	  av	  Oslo-‐kinoene.	  
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VERDENSTURNE MED HAMLET 

All the world’s a stage, skrev Shakespeare, og  Shakespeare’s Globe vil gjøre disse ord til 
handling med en ambisiøs plan om å spille Hamlet i alle verdens land. Et ensemble på åtte 
skuespillere skal turnere i en noe nedstrippet versjon i en to-års periode, og starter turneen på 
Shakespeares fødselsdag 23. april 2014, som markerer 450-årsdagen for hans fødsel, og skal 
avslutte det hele 23 april 2016, på dagen 400 år etter hans død.  

MACBETH I NEW YORK 

Neste Macbeth i New York vil etter planen få premiere 24. oktober på The Vivian Beaumont 
Theater på Broadway. Ethan Hawke vil spille tittelrollen. Helt ukjent med Shakespeare er 
han ikke, siden han spilte Hamlet i Michael Almereydas filmversjon fra 2000. Hans Lady vil 
bli spilt av engelske Anne-Marie Duff, som nå spiller en kritikerrost hovedrolle i Eugene 
O’Neills Strange Interlude  på  National Theatre i London. Regien er ved Jack O’Brien, som 
bl.a. fikk en Tony Award for beste regi på Henry IV i 2004.  

	  

	   
 
 

Neste Macbeth kommer til NY 
allerede i juni 2014. Da kommer 
Kenneth Branagh med sin 
oppsetning, som hadde premiere på 
Manchester International Festival i 
juli i år. Han delte regiansvaret med 
koreografen/regissøren Rob 
Ashford, men spiller selv tittelrollen 
i forestillingen, som ble lovprist av 
kritikerne. Det blir forøvrig 
Branaghs New York-debut. 
Mer	  om	  denne	  forestillingen	  finnes	  	  
f.	  eks.	  på	  
www.newstatesman.com/2013/07/lo
wer-depths og	  	  
http://www.theguardian.com/culture/
2013/jul/06/macbeth-branagh-
manchester-review	  	  
Foto:	  Johan	  Persson	  
 

 

Ny filmatisering: Much Ado About Nothing 
Joss Whedon, som nok er best kjent for The Avengers og TVserien Buffy the Vampire Slayer, 
har filmatisert Shakespeares Much Ado About Nothing i en moderne setting. Den hadde 
premiere i juni i år, men om den kommer opp på norske kinoer vites ikke. I en anmeldelse 6. 
juni skriver filmkritikeren A. O. Scott dette om filmen i New York Times: 
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Joss	  Whedon’s	  adaptation	  of	  “Much	  Ado	  About	  Nothing”	  —	  perhaps	  the	  liveliest	  
and	  most	  purely	  delightful	  movie	  I	  have	  seen	  so	  far	  this	  year	  —	  draws	  out	  the	  
essential	  screwball	  nature	  of	  Shakespeare’s	  comedy.	  It	  may	  be	  the	  martini-toned	  
black-and-white	  cinematography,	  the	  soigné	  Southern	  California	  setting,	  or	  the	  
combative	  courtship	  of	  Amy	  Acker’s	  angular,	  sharp-tongued	  Beatrice	  and	  Alexis	  
Denisof’s	  grouchy,	  hangdog	  Benedick,	  but	  from	  its	  very	  first	  scenes,	  Mr.	  Whedon’s	  
film	  crackles	  with	  a	  busy,	  slightly	  wayward	  energy	  that	  recalls	  the	  classic	  
romantic	  sparring	  of	  the	  studio	  era. 

 

	  

 
If William Shakespeare Had 

Written Star Wars 
	  
Though William Shakespeare regularly 
dominates surveys of the greatest literature 
of all time, he remains a surprisingly 
controversial figure of literary history — 
while some believe The Bard profoundly 
changed modern life, others question 
whether he wrote anything at all. Doubts of 
authorship aside, one thing Shakespeare 
most certainly didn't write is the cult-
classic Star Wars — but he, as Ian 
Doescher brilliantly imagines, could have: 
Behold William Shakespeare's Star Wars 
(public library), a masterwork of literary 
parody on par with the household tips of 
famous writers and Edgar Allan Poe as an 
Amazon reviewer. 
 
http://www.brainpickings.org/index.php
/2013/08/07/william-shakespeare-star-
wars/

 

SHAKESPEARE-KODEN KAN NÆRME SEG EN LØSNING 
Av	  Stian	  Fyen	  	  	  
Dagbladet	  lørdag	  3.	  august	  2013,	  kl.21:05	  

- Nå er jeg på vei til Canada for å skrive historie, sier Petter Amundsen  

«ORGANISTEN»: Forfatter Erlend Loe (t.v.) skrev i 2006 boka «Organisten». Den handler 
om Petter Amundsens jakt etter Shakespeares originalmanuskripter. Foto: Nina Hansen 

(Dagbladet): - Vi har fått ferten av den største skatten som enda ligger uoppdaget, og er i ferd 
med å sirkle oss inn. Vi håper på et gjennombrudd. Jeg har fått munnkurv, men vi har god nok 
grunn til å sparke igang crowdfundingen og dra over, sier Petter Amundsen-  

Helvete løs 
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I over 10 år har han lett etter, og funnet, hemmelige koder og beskjeder i flere verker, blant 
annet av William Shakespeare. Hans funn og teorier er blitt fulgt av media, blant annet 
gjennom tv-serier, dokumentarfilmer og boka «Organisten» av Erlend Loe.  
Amundsen mener blant annet å ha bevis for at William Shakespeares verker ikke er 
skrevet av forfatteren selv. Gjennom et ledd av skjulte beskjeder og koder, har 
Amundsen kommet fram til at verkene skjuler et skattekart. Et kart som til slutt leder 
til en dam på øya Oak Island utenfor kysten av Nova Scotia, en øy som har vært i 
skattejegeres søkelys i hundrevis av år. Det er dit han nå er på vei.  
 
- Har jeg rett i hva skatten er, et tempel i ordets opprinnelige betydning, et oppriss i bakken 
som peker til en lagringsplass for tempelskatter fra 1100 tallet, så er kanskje helvete løs. Det 
kan ha enorme politiske konsekvenser. Så det er viktig å skynde seg langsomt, sier 
Amundsen.  

- Mange vil felle øksen 
Flere har derimot ytret seg svært kritisk til store deler av Amundsens teorier. Han har både 
blitt kalt lystløgner, konspiratorisk og en bløffmaker. Shakespeareforskere både i Norge og 
utlandet viser til store mengder bevis for at den engelske dikteren og lyrikeren skrev sine egne 
verker.  
 
Om det derimot skulle vise seg at det ikke finnes tegn på skatten under dammen, er 
Amundsen den første til å innrømme det. Han sier han ikke vet om det er galskap som driver 
han eller ikke.  
 
- Jeg har stukket hodet langt ut, og mange vil nok felle øksen. Men syntes jeg bør ha kred for 
å følge opp det jeg står for, og at jeg er der og ser at dammen tappes og eventuelt avslører 
meg, sier Amundsen.  

History Channel 
Etter flere års kamp mot myndigheter og landeiere, har han nå satt seg på flyet til Canada for 
å overveie forhandlingene med myndighetene for å få tappe dammen tom for vann.  
 
Amundsen får ikke lov til å avsløre detaljer om hvorfor han reiser til Canada akkurat nå. Han 
foreslår derimot et scenario der de får lov til å tappe dammen på Oak Island.  
 
- Det blir ikke graving, men undersøkelser. Vi har søkt om en såkalt «non evasive approach». 
Det blir ikke en inngripen. Vi blir ikke stående med skatten i hånden, sier han.  
 
Håpet er at tappingen vil avdekke tegn på menneskelig aktivitet på bunnen, eller at 
dammen er kunstig. 
 
Med på turen denne gangen skal Amundsen ha selveste History Channel i USA. Det er de 
som har lagt munnkurv på Petter de neste ukene.  
 
- Dette er potensielt enormt svært. Får jeg 30% rett vil det få ekko over hele verden.  

Crowdfunding 
Nå forsøker Kjell Eriksen, som er produsent for den norske filmen som lages om 
ekspedisjonen, å få ferdigfinansiert prosjektet. Blant annet søker han gjennom nettstedet 
NewJelly at folk skal være med å bidra til at filmen blir en realitet gjennom crowdfunding.  
 
- Alt har kommet veldig brått på, og vi vet ikke helt hvordan ender. Men det er snakk om at 
dammen skal tappes og at vi får lov å være der og filme.  
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Hva kan folk bidra med? 
 
- Hittil har folk bidratt med alt fra 5 til 350 euro. Alle som bidrar kommer til å få dvd av den 
nye filmen før den går på lufta. Vi kan ikke kontraktsfeste det, men de som bidrar mest vi vil 
prøve å tilbakebetale.  
 
- Vi søker alle vanlige kilder om penger også, men for å komme i gang trenger vi cash. Bare 
reise dit koster 100 000 kroner. Alle på teamet reiser på premisset at blir det penger skal de ha 
lønn, hvis ikke investerer de lønna si. Vi har selv investert mellom 3 og 4 millioner kroner i 
prosjekter, så det er ikke mye igjen å hente. Vi søker også finansiering flere andre steder som 
Fritt Ord og Filmfondet, og vi jobber tett med NRK.  
 
Eriksen sier at de har fått enorm respons på forsøket på crowdfunding. I skrivende stund har 
forespørselen ligget ute i noen få timer, og de har allerede fått inn nesten 8000 euro.  
 
- Det har vært en enorm respons gjennom blant annet Facebook-siden vår. Den responsen har 
i mange perioder vært grunnen til at vi ikke har gitt opp. Nå materialiserer den seg i form av 
økonomi også.   
	  

MUCH	  ADO	  ABOUT	  WHO:	  IS	  IT	  REALLY	  SHAKESPEARE?	  
NEW YORK TIMES 
August 12, 2013 
By JENNIFER SCHUESSLER 
For nearly two centuries, scholars have debated whether some 325 lines in the 1602 quarto 
edition of Thomas Kyd’s play “The Spanish Tragedy” were, in fact, written by Shakespeare.  
Last year, the British scholar Brian Vickers used computer analysis to argue that the so-called 
Additional Passages were by Shakespeare, a claim hailed by some as the latest triumph of 
high-tech Elizabethan text mining.  
But now, a professor at the University of Texas says he has found something closer to 
definitive proof using a more old-fashioned method: analyzing Shakespeare’s messy 
handwriting.  
Les mer: http://www.nytimes.com/2013/08/13/arts/further-proof-of-shakespeares-hand-in-the-
spanish-tragedy.html?pagewanted=all 
 

SHAKESPEARE KAN BRUKES TIL SÅ MANGT 
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The HAMLET Project is a Shakespeare drinking game. 

(Yes, you read that right.) 

It's a collision of tragedy and comedy, classic text and pop culture, high-minded ideals and 
low-brow antics that occurs when you perform Shakespeare's play in a bar and add audience 
participation and booze.   

All in under two hours! 

The HAMLET Project was born in Los Angeles in 2011 when producer/actor Jesse Sharp and 
director Beth Lopes decided to produce Hamlet as a drinking game.  They figured iambic 
pentameter becomes EVEN MORE AWESOME after a couple of beers. They were right! 

Since inception, The HAMLET Project has consistently delivered both raucous joy and a 
hearty buzz to the sold-out crowds at St. Nick's Pub in downtown LA. 

The HAMLET Project started migrating East late in 2012 and landed in Chicago. The 
Midwest will never be the same. 

In late March of 2013 The HAMLET Project invaded New York.  It took over every square 
inch of The Exley, an excellent little bar in Williamsburg, and exploded Shakespeare all over 
it. We can't wait to do it again... 

http://theater.nytimes.com/2013/08/16/theater/reviews/the-hamlet-project-is-a-twist-on-
the-shakespeare-classic.html 
 

FESTIVALER	  
 
Hver sommer er det flere festivaler rundt om I verden som e r viet Shakespeare. 
Noen har lange tradisjoner, mens andre er av nyere dato. Her er noen av dem: 

BITOLA INTERNATIONAL SHAKESPEARE FESTIVAL 

Bitola, Macedonia, 19-25 juli 2013 

Bitola	  er	  en	  liten	  by	  I	  Makedonia	  og	  arrangerte	  sin	  første	  Shakespeare-‐festival	  I	  sommer.	  
Utenlandske	  forestillinger	  kom	  bl.a.	  fra	  Serbia,	  Kina,	  USA,	  Finland	  og	  Albania	  med	  
følgende	  forestillinger:	  
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Richard III, Henry VI Parts 1 – 3, The Tempest, King Lear og Othello 

Festivalen, som er en viderføring av fjorårets Globe-‐to-‐Globe	  Festival	  i	  London	  -‐	  	  en	  del	  av	  
2012	  Cultural	  Olympiad	  -‐	   åpnet med Romeo	  og	  Julie,	  en co-‐produksjon	  med	  National	  
Theatre	  of	  Macedonia,	  Skopje,	  og	  Vera	  Kommisazhevskaya	  Theatre,	  St	  Petersburg.	  
 
GDAŃSK SHAKESPEARE FESTIVAL  

Ble i år arrangert for 17. gang og blant forestillingene merker vi oss at  AS YOU LIKE IT      
ble spilt av Kote Marjanishvili State Drama Theatre fra Tbilisi, Georgia. 

Videre ble det spilt to versjoner av Titus Andronicus:                                                 
ANATOMY OF TITUS. FALL OF ROME - National Stary Theatre in Kraków, Poland 
TITUS ANDRONICUS  - Polski Theatre in Wrocław, Poland and Staatschauspiel 
Dresden, Germany, der nedenstående bilde er hentet fra 

 fot. Natalia Kabanow 

EDINBURGH INTERNATIONAL FESTIVAL 

Nå i august  har Beijing People’s 
Art Theatre spilt The Tragedy of Coriolanus i Edinburgh i en meget spesiell versjon stedfestet 
i det gamle Roma ledsaget av levende musikk av to av Kinas mest kjente heavy metal bands,	  
Miserable	  Faith	  and	  Suffocated.	  Forestillingen	  er	  regissert	  av	  Lin	  Zhaohua,	  og	  spilt	  på	  
mandarin	  med	  engelsk	  teksting.	  	  

http://www.china.org.cn/arts/2013-08/21/content_29780107.htm	   
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STRATFORD FESTIVAL, Ontario, Canada 

spiller ikke bare Shakespeare, men i år står følgende Shakespeare-skuespill på repertoaret: 
Romeo and Juliet, Measure for Measure, The Merchant of Veniceog Othello. Dessuten 
presenteres et nytt skuespill med tittelen Taking Shakespeare, skrevet av John Murrell og 
handlingen beskrives på festivalens website (http://www.stratfordfestival.ca/Default.aspx) 
på følgende måte:  
An aging and disenchanted professor whose career is on the wane agrees to tutor the 
university president’s son, Murph, who is floundering in his freshman English course and in 
his life. A chasm of difference lies between teacher and student, yet as they explore Othello 
together, both draw new strength from Shakespeare’s extraordinary insights. 
 
 UTAH SHAKESPEARE FESTIVAL 
er en festival med lange tradisjoner. Den ble grunnlagt i 1961, og hadde sin første sesong 
sommeren 1962. I år tilbyr de disse Shakespeare-stykkene: 

King	  John,	  Love's	  Labour's	  Lost	  The	  Tempest	  og	  Richard	  II	  

Les	  mer:	  http://www.bard.org/index.html	  

HUDSON VALLEY SHAKESPEARE FESTIVAL 
arrangeres i år for 27. gang, og spiller King Lear og All’s Well That Ends Well 

Les mer: http://hvshakespeare.org/content/home 

 
SHAKESPEARE IN THE PARK 
har i år presentert The Comedy of Errors og en musikalversjon av Love’s labour’s Lost. 
I september vil det dessuten bli framført en meget spesiell oppsetning: 
	  
THE TEMPEST will showcase 200 New Yorkers from all five boroughs who will share the 
stage with professional actors and community partners for this three-night civic event. 
 

Les mer: http://www.shakespeareinthepark.org/ 
 
 

Vårt	  eneste	  æresmedlem,	  professor	  Kristian	  Smidt,	  døde	  
9.	  august	  2013.	  Han	  ble	  96	  år.	  Shakespeare-selskapet	  
sendte	  en	  bårebukett	  til	  begravelsen	  fredag	  16.	  august

 


