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Inviterer til SHAKESPEARE-TUR til Gdansk  

30. juli – 4. august 2018 

Vi har den store glede å invitere deg til Shakespeare-festivalen i Gdansk 
i Polen. En tur som består av teaterforestillinger, kulturopplevelser og 

utflukter - og til og med badeliv.  

Foreløpig program 
Mandag 30. juli 

• Kl. 13.25: Ankomst med Norwegian fra Gardermoen. Transport til Radisson Blu.  

• Kl. 16.00: Velkomstmiddag. Vi møtes i resepsjonen og går samlet til en hyggelig restaurant. Her 
får vi god mat og informasjon om de kommende dagene 

• Kl. 19.30: Forestilling 

Tirsdag 31. juli 

• Kl. 10.00: Guidet tur i Gdansk med vår engelsktalende guide Katarzyna (ca. 3 timer)  

• Kl. 19.30: Forestilling  

Onsdag 1. august 

• Kl. 10.00: Besøk til Shakespeare-teateret med omvisning og forelesning av 
professor Limon, Shakespeare-festivalens grunnlegger. Katarzyna er vår 
guide. 

• Kl. 19.30: Forestilling  
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Spennende teater  
i spennende 
omgivelser 

To unpathed 
waters, 

undreamed 
shores 

Winter’s tale (IV, 4)
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Torsdag 2. august 

• En fridag der vi kan besøke museer, vandre gatelangs og se 
markeder. Noen vil velge å besøke badebyen Sopot, ca. 45 
min. unna. Det er òg mulig at en forestilling vil bli lagt til 
Sopot. Katarzyna bor der, og kan være guide. 

• Kl. 19.30: Forestilling  

Fredag 3. august 

• Dagtid: Foredrag og forelesninger, eventuelt workshop, er 
planlagt, men alt er ennå ikke ferdig utarbeidet.  

• Kl. 15.00: Avslutningsmiddag 

• Kl. 19.30: Forestilling 

Lørdag 4. august 

• Kl. 09.20: De fleste vil reise med Norwegian til Oslo. 
Katarzyna ordner med transport til flyplassen. 

Om forestillingene 
Festivalprogrammet er foreløpig ikke helt klart, men dette er 
noen av de inviterte forestillingene:  

‣ "Pericles" fra Frankrike  

‣ "A Midsummer Night's Dream" fra Iran  

‣ "Hamlet Collage" fra Canada  

‣ Operaen "Hamlet" fra Shanghai  

Forestillingene er fra forskjellige land, og alle er tekstet på 
engelsk (på lystavle eller annen måte).  

Dessuten: Den polske vinneren av «The Golden Yorick Award»  
(en pris for den beste polske produksjonen basert på 
Shakspeare) vil bli satt opp. Utfallet offentliggjøres i mai.  

Det er også en stor «alternativ»-avdeling: «ShakespeareOFF» 
setter opp forestillinger hver dag på ulike steder. 

Pris 
Pr. person, enkeltrom: Kr. 8 490 (inkl. forestillinger mv. og 
hotell, Radisson Blu) 

Pr. person, dobbeltrom: Kr. 5 490 (inkl. forestillinger mv. og 
hotell, Radisson Blu) 
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Shakespeare-
festivalen i Gdansk 
er arrangert i 21 år
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Reise / fly 
Reise til og fra Gdansk ordner du selv. Det går daglige (og rimelige) avganger til og fra 
Gardermoen/Gdansk med Norwegian. 

Også andre muligheter er enkelt tilgjengelig: Fra Sverige til Polen går det 69 fergeavganger i uken 
(for de som eventuelt ønsker å gjøre det til en tur). 

Reiseleder 
Bernhard Ramstad, tidligere leder av styret i Shakespeareselskapet, er reiseleder. Bernhard har 
besøkt festivalen mange ganger tidligere, og har gode kontakter i Gdansk.  

Påmelding 
Påmelding sendes på epost til: bernhard.ramstad@gmail.com 

Påmeldingsfrist: Lørdag 10. mars 

Siste frist for avmelding: Tirsdag 3. april 

Betaling skjer etter påmeldingsfristen. Du vil motta betalingsinformasjon sammen med 
bekreftelsen på at du er påmeldt. Påmelding er forbeholdt medlemmer av selskapet. 

Antall deltakere er maksimalt 20. Det er første mann til mølla-prinsippet om gjelder! 

Mer informasjon 
Mer informasjon vil komme. Dersom du har spørsmål er det bare å ta kontakt med Bernhard på 
epost bernhard.ramstad@gmail.com eller på telefon 920 53 307. 

Informasjon om festivalen legges løpende ut på The international Gdańsk Shakespeare Festivals 
hjemmesider, som det kan være nyttig å følge med på: http://teatrszekspirowski.pl/en/news/the-
gdansk-shakespeare-festival-2017 
  

VELKOMMEN TIL EN INTERESSANT OG HYGGELIG TUR! 
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