
Dramaten firar Shakespeare med Gertrudes möhippa – teaterns
första lajv
I år är det 400 år sedan William Shakespeare dog. För att markera det arrangerar Dramaten för första gången någonsin ett lajv i juni där 200
deltagare utforskar upptakten till Hamlet: Vad händer egentligen efter att Hamlets pappa mördats, och innan drottning Gertrude gifter om sig
med mördaren, kungens bror Claudius? 

Shakespeares dödsdag uppmärksammas vidare på Dramaten med mat- och sångupplevelsen Middag med Shakespeare, bildpromenader om
Shakespeare på Dramaten.se, Shakespearequiz under Kulturnatten och Fråga Kulturradion om Shakespeare, i samarbete med Sveriges
Radio.

Drottning Gertrude, nybliven änka och blivande brud, har flytt Danmark och de danska paparazzifotograferna och hyrt Dramaten som festplats för sin
möhippa. Det är ramen när Dramaten för första gången någonsin iscensätter ett levande rollspel: ett lajv skapat av Jesper Berglund och Christopher
Sandberg.

Gertrudes möhippa är inspirerad av William Shakespeares Hamlet och är en nyskriven upptakt till den klassiska tragedin. I centrum står Hamlets mamma,
drottning Gertrude, som befinner sig i en speciell tid i sitt liv, ett fönster av frihet. Hon är änka efter kungen av Danmark, vars begravning nyss ägt rum, och
hon har ännu inte gift sig med dennes bror Claudius.

I Gertrudes möhippa tar Dramatenbesökaren klivet från att vara passiv publik till aktiv medskapare. Det finns tre nivåer av deltagande: gästroller, centralroller
och hovroller. De förstnämnda deltar i möhippan och interagerar med de andra deltagarna, medan de två sistnämnda kategorierna får mer detaljerade
instruktioner och större ansvar för att föra dramat framåt. Det finns också ett litet antal teatrala roller, med karaktärer från Hamlet, som bland annat spelas
av Dramatens skådespelare. Till dessa hör Gertrude, Claudius och prins Hamlet.

Lajvet äger rum på olika platser i Dramatens huvudbyggnad, såsom Stora scenen, samt till viss del utomhus i närheten.
Delar av karaktären Gertrudes kostym skapas av den hyllade modedesignern Bea Szenfeld.

Duon Jesper Berglund och Christopher Sandberg, skapare till Gertrudes möhippa, har en lång erfarenhet av att arrangera ambitiösa och hyllade lajv.
Jesper Berglund är regissör, utbildad vid Stockholms dramatiska högskola. Förutom teater och lajv har han bland annat utvecklat det Emmynominerade
barnprogrammet Labyrint för SVT. Jesper har regisserat på Uppsala stadsteater, Stockholms Stadsteater och hyllades för sin uppsättning Lucky Happiness
Golden Express på Det Norske Teatret. Christopher Sandbergs verk inom deltagande berättande tilldelats har två International Emmy Awards och ett stort
antal andra internationella priser. Han arbetar med deltagandekonst för John F. Kennedy Center for the Performing Arts i Washington och är expertrådgivare
åt Walt Disney Imagineering.

Speltid: 5 timmar
Biljetterna släpps torsdagen den 10 mars klockan 12 på Dramaten.se och i Dramatens biljettkassa.

Gertrudes möhippa – ett lajv ögonblicken innan Hamlet 7 och 8 juni, Stora scen/Lejonkulans foajé/Marmorfoajén

MER SHAKESPEARE PÅ DRAMATEN 2016

Middag med Shakespeare
Måltid vid sittande bord, dukat med linne och kandelabrar i Marmorfoajén. Under middagens gång reser sig Romeo & Julia Kören från honnörsbordet och
serverar sonetter och musikaliska delikatesser. 21 mars och 4 april klockan 18, Marmorfoajén. Fler datum tillkommer.

Shakespearequiz 
Vad hade Shakespeares pappa för yrke? Vad är det Macbeth stöter ihop med i pjäsens början?  Testa dina kunskaper om Shakespeares universum i
Dramatens specialgjorda Shakespearquiz under Kulturnatten. Quizledare är skådespelaren Reuben Sallmander, Göran Martling ackompanjerar på piano.
23 april, 19:30 och 21:30, Lejonkulans foajé, del av Kulturnatten.

Fråga Kulturradion – Shakespearespecial
Varför älskar teatern William Shakespeare? Är han värd det? Och hur gör man hans pjäser angelägna idag? Sveriges Radio P1:s Fråga Kulturradion sänder
direkt från Dramaten – kom och ställ dina frågor till panelen. Kulturredaktionens Gunnar Bolin har Anneli Dufva vid sin sida, och bland gästerna finns
skådespelaren Stina Ekblad, regissören Pontus Stenshäll och dramaturgen Sven-Hugo Persson.
29 april klockan 18:15, Marmorfoajén.

Shakespeare och Dramaten – fem virtuella bildpromenader
Näst efter Strindberg är Shakespeare numera den mest spelade dramatikern på Dramaten. På dramaten.se publiceras under jubileumsåret fem
bildpromenader som belyser teaterns långa och intressanta Shakespearehistoria. Sammanlagt rör det sig om åtta pjäser spelade före 1908 och 25
uppsättningar från åren därefter, med hjälp av 61 bilder. Ciceron är Dag Kronlund, chef för Dramatens arkiv och bibliotek. 
Publiceras på dramaten.se i samband med Shakespeares 400-åriga dödsdag den 23 april
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