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Kære elever og lærere,

Vi har glædet os meget til at byde jer velkommen til Shakespeares mesterlige kærlighedshistorie for pulserende 
udblæsning.

En balkon i den italienske by Verona har i generationer tiltrukket unge forelskede sjæle med magnetisk kraft. 
Det var nemlig her, Shakespeare for over 400 år siden lod alle tiders mest ikoniske kærlighedshistorie udspille sig.

Romeo og Julie er de to unge, som ved et storslået maskebal forelsker sig stormfuldt i hinanden. Det er kær-
lighed ved første blik – et afsindigt hormonsus. Romeo opsøger i al hemmelighed Julie, og de bader hinanden 
i honningsøde fantasier om at gløde sammen til verdens ende. Men det er samtidig en umulig kærlighed, for 
deres to familier, Montague og Capulet, har i årevis ligget i uforsonlig fejde med hinanden. Over for slægternes 
håndfaste kurs med fornuftsmæssige og strategiske giftermål står forelskelsens rene, ufordærvede uskyld. 

Vi håber I får glæde af at arbejde med stykket i jeres undervisning.

Materialet består af en introduktion til Shakespeare og teatret på hans tid, et afsnit om prologen til Romeo & 
Julie, et handlingsreferat og en præsentation af karaktererne.

Derudover er der et interview med Mette Klakstein og Viktor Pascoe Medom om deres forventninger til arbejdet 
med de to hoveroller og et afsnit om musikken til forestillingen ved huskomponist Marie Koldkjær Højlund.

Til sidst i materialet ser vi tilbage på de to tidligere gange, Romeo & Julie har været opført på Aarhus Teater 
(plakater, kostumer og scenografi) – og så er der uddrag fra dramaet med tilhørende opgaver; lige til at bruge i 
undervisningen. 

Rigtig god fornøjelse. Vi glæder os til at se jer i mørket.

Aarhus Teater Læring / Sissel Worm Glass 

Introduktion
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Praktisk information 
Romeo & Julie af  William Shakespeare

Aarhus Teater Store Scene 10. februar til 10. marts

Billetbestilling
Fysisk fremmøde Aarhus Teater Billetservice , Teatergaden
Telefon Tlf. 70 21 30 21 (man. - fre. 10-16) 
Mail  billet@aarhusteater.dk   
Online www.aarhusteater.dk

Priser
Skolebilletter (når skolen bestiller) 65 kr.
Ungdomsbilletter (under 25 år) 80 kr. 

Holdet bag
Oversættelse Niels Brunse 

Iscenesættelse Maren Bjørseth

Scenografi og kostumedesign Olav Myrtvedt

Koreografi Ida Wigdel

Musikalske kompositioner Marie Koldkjær Højlund / Elias Bender Rønnenfelt 
  Nis Bysted 
 
Lysdesign Mathias Hersland 
 
Lyddesign Lars Gaarde 
 
Medvirkende Mette Klakstein / Viktor Pascoe Medom 
  Marie Marschner / Mette Døssing / 
  Kjartan Hansen / Anders Baggesen 
  Simon Mathew / Emil Prenter / Christian Hetland 
  Nanna Bøttcher / Emil Busk Jensen (Stud. v. DDSKS)

Dansere fra 
Holstebro Dansekompagni Izzy Moloney / Jessica van de Koot / Jacob B. Vahlun
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I TEATRET 

INSPIRATIONSHÆFTE TIL LÆRERE OG ELEVER I UDSKOLINGEN OG PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE  

Øvelser, opgaver og inspiration til FØR og EFTER jeres teaterbesøg  
Formålet med materialet er at give dig inspiration og redskaber til at arbejde med den teaterforestilling, du skal 
opleve sammen med dine elever og /eller det teaterværksted, I skal deltage i på Aarhus Teater.  

Materialet er tilrettelagt, så det kan bruges både før og efter jeres besøg i teatret. Det knytter sig ikke til en be-
stemt forestilling, men favner bredt, så det vil kunne bruges til at åbne for mange forskellige typer af teater- 
oplevelser, fra små intime forestillinger til musicals og store opsætninger.  

I materialet kan I få kendskab til teatrets fagsprog, scenerummet og de scenekunstneriske virkemidler, så I er 
bedre klædt på til det I skal opleve sammen i mørket. I får præsenteret Aarhus Teaters forskellige scener og får 
gode råd til jeres teatertur.  

I materialet finder I også vinkler på det at lave en forestillingsanalyse og refleksionsopgaver, der kan sætte teater- 
oplevelsen i perspektiv.  

 Find materialet her: aarhusteater.dk/media/ssllg1jm/final_før-efter-tiltag_-ungdomsuddannelse-udskoling.pdf 

Tilbud fra Aarhus Teater Læring 

Foto: Mikkel Cantzler Christensen, Aarhus Teater 2020
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Teaterværksted
PÅ AARHUS TEATER ELLER PÅ DIN SKOLE

I teaterværkstedet arbejder eleverne kropsligt med tematikker og æstetiske greb fra en af Aarhus Teaters aktuelle 
forestillinger.
Gennem forskellige teaterøvelser klædes eleverne gradvist på til den afsluttende visningsopgave, der skaber 
forløbets røde tråd. På den måde får eleverne en unik mulighed for at forstå sig selv i forhold til den relevante 
forestilling.

Teaterværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever 
og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Værkstederne foregår på Aarhus Teater eller på din skole 
og varetages af en professionel teaterpædagog. Der kræves ingen forkundskaber hos eleverne.

Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og 
kultur ved at prøve scenekunsten på egen krop. Desuden styrkes de faglige kompetencer som fx bedre sprog-
forståelse, mundtlig fremstilling, og analyse og fortolkning. Og ikke mindst øges elevernes selvværd og fælles-
skabsfølelse.

Vi anbefaler, at I benytter jer af teaterværkstedet, inden I skal i teatret.

Læs  mere om pris og bestilling her: 
https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/vaerksteder/#teater

Foto: Mikkel Cantzler Christensen, Aarhus Teater
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Aarhus Teater inviterer til et fagligt lærerarrangement 2. februar i forbindelse med ROMEO & JULIE.

Hvad får du som lærer ud af kurset?
Få inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med dette store værk i verdenslitteraturhistorien.
Du vil få præsenteret undervisningsmaterialet ved Sissel Worm Glass og du vil opleve oplæg af to litterære 
mennesker, der på hver sin måde har beskæftiget sig med Shakespeare, kærligheden i litteraturen og ikke mindst 
ROMEO & JULIE. 

Forfatteren Merete Pryds Helle har boet mange år i Italien og fortæller: ”Jeg læste derfra forundret nyhederne 
fra Danmark, hvor unge mænd der sloges i gaderne. Der blev sagt, at det var på grund af deres kultur; men jeg 
tænkte på min far, og alle de slåskampe han havde deltaget i, da han var ung på Langeland; og tænkte måske 
handler det om noget andet, om en måde at få identitet på, om tilhørsforhold og passion. Samtidig så jeg en 
elendig opførelse af Romeo og Julie på et italiensk provinsteater; og fordi den var så dårlig, så jeg pludselig det 
samme i stykket; at det handler om de unge mænd, der får identitet gennem deres familiers ellers stivnede fejde. 
Derfra kom ideen til at spørge; hvordan ser en moderne Romeo og Julie ud?

Hvad er det Romeo og Julie lærer os om kærlighed, som ikke allerede på Shakespeares tid var sagt tusindvis af 
gange og siden da er blevet gentaget til bevidstløshed? Hvad er det særlige ved det stykke? Ifølge professor 
Dan Ringgaard er en måde at besvare det spørgsmål på ved at dykke ned i kærlighedens historie, dels den som 
gik forud, og som stykket er rundet af, dels den som kom efter og som kan hjælpe os til at forstå, hvorfor stykket 
stadig kan fortælle os noget vigtigt om kærligheden. 

For at mindske smitterisikoen laver vi ikke en praksisworkshop 'på gulv'. Til gengæld får I en lang række konkrete 
idéer og redskaber til at bruge Romeo & Julie direkte i jeres undervsining. 

Tilmelding til lærerkursus: https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/laererkurser/

Lærerkursus
Onsdag d. 2. februar 2022 kl. 14-18. 
På grund af Corona kan vi desværre ikke spille Romeo & Julie denne dag. 
Pris: 350 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer oplæg, forplejning og billet til forestillingen i spilleperioden

Sissel Worm Glass
Foto: Mikkel Cantzler

Merete Pryds Helle
Foto: Trine Søndergaard

Dan Ringgaard
Foto: Aarhus Universitetsforlag

Gennemføres!
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Shakespeare blev født i 1564 og voksede op nord for London i den lille by Stratford-on-Avon. Han blev tidligt 
gift og fik børn, men da en teatertrup gæstede byen i slutningen af 1580’erne, forlod han familien og tog med til 
London, hvor han hurtigt blev medejer af teatertruppen. Det tjente han så godt på, at han kunne sende penge 
hjem til sin familie i Stratford. Han blev en anerkendt dramatiker i sin tid og havde en stor produktion af dramaer, 
både komedier og tragedier – der alle blev opført af hans egen teatertrup. Han fungerede ikke kun som dramatiker 
og digter, men var også skuespiller. 

Rygtet og historien fortæller, at han ikke var nogen særlig dygtig skuespiller, men som skuespiller tjente han flere 
penge, så den rolle i truppen var særdeles vigtig for ham.  

Shakespeares skuespil gik samme vej, som de andre dramatikeres: når de var skrevet, så overgik de til suffløren. 
Derfor var det sufflørens overskrevne og rettede manuskripter, der blev solgt til boghandlerne, som så kunne 
sælge dem og tjene lidt penge på at sælge den trykte udgave. Det forklarer, hvorfor vi i dag har manuskripter 
med store huller i teksten, overskrivninger, udeladelser og tilføjelser.  

William Shakespeare 
og teatret på hans tid 

William Shakespeare (The Chandos portrait fra National Portrait Gallery, London) /en.wikipedia.org 
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Men det ændrer ikke ved, at Shakespeare i dag betragtes og spilles som den største dramatiker i verdenshistorien! 

Mere end 400 år efter Shakespeares død, er hans store værker stadig nogle af de mest berømte og mest spillede 
i verden.  

Kendt for sin evne til at formidle eksistentielle emner gennem teatret og for sin leg med sproget, er hans dra-
maer blevet iscenesat gennem tiden på et væld af sprog i nye fortolkninger. Handlingen er universel, men skal 
forstås i en ramme og et sprog, der hænger sammen med den tid, de opføres i. 

På Shakespeares tid var alle skuespillere mænd, og kvinderollerne blev ofte varetaget af teenagedrenge, hvis 
stemmer endnu ikke var gået i overgang. De blev så udstyret med kjoler og kyser.  

At spille teater på Shakespeares tid var noget helt andet end hvad de fleste kender fra den moderne scene. Der 
blev spillet i dagslys, og der var ikke nogen egentlig scenografi. I stedet var scenografien indlagt i replikkerne, 
forstået på den måde, at det blev formidlet sprogligt, hvor handlingen foregik, og hvilken tid på dagen, det var.  

Størstedelen af publikum stod tætpakket foran scenen under åben himmel og kunne godt finde på at råbe op, hvis 
de ikke brød sig om forestillingen. Skulle man have en siddeplads i galleriet, skulle man betale en dyrere billet. Til 
gengæld sad man i tørvejr og kunne vise, at man havde en højere status end pøbelen nede foran scenen.  

THE GLOBE 
På South Bank i London ligger nu Shakespeares 
Globe, som er en rekonstruktion af ”The Globe 
Theatre”, et elizabethansk teater, hvor Shakes- 
peares skuespil blev opført. 

Det originale teater blev bygget i 1599, brændte 
ned til grunden i 1613, blev genopbygget i 1614 
for så at blive revet ned i 1644.  

Rekonstruktionen på billedet her stod færdig i 
1997. Teatret anses som værende meget lig det 
originale, dog kræver vore dages sikkerheds-
foranstaltninger noget andet i forhold til publikum. 
I dag, hvor man stadig vil opleve at stå temmelig 
sammenklemt foran scenen, er der faktisk kun 
plads til 1400 publikummer mod de 3000 man 
lukkede ind i begyndelsen af 1600-tallet. Hav det 
i baghovedet, skulle du være så heldig at stå der 
igen en dag! en.wikipedia.org / foto: Diego Delso (2014)  

Shakespeare var ikke ophavsmand til tragedien, men han forvandlede ifølge Shakespeare-forskeren 
Emma Smith, ”middelmådig prosa til poetisk guld”.

Romeo & Julie bygger på adskillige overleverede fortællinger, som Shakespeare satte sammen på ny. Som 
inspiration brugte han både Ovids Metamorfoser og Dantes Guddommelige Komedie, men det direkte 
forlæg for tragedien var et langt fortællende digt fra 1562 af den britiske digter Arthur Brooke: The Tragicall 
Historye of Romeus and Juliet. Men heller ikke Brooke er den originale digter, for han baserede sit digt på en 
folkefortælling, som var kendt i Europa i 1400- og 1500-tallet. 
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Prologen
På Shakespeares tid blev Romeo og Julie spillet foran publikum i dagslys og der var tumult, liv og glade dage 
både på ståpladserne foran scenen og på balkonerne. I dag slukker vi lyset i salen som et tegn til publikum om, 
at de nu skal rette deres opmærksomhed mod det, der skal til at udspille sig på scenen, men det var ikke muligt 
i slutningen af 1500-tallet, da Romeo og Julie spillede for første gang. Derfor fungerer prologen som et tegn til 
publikum om, at det er nu, de skal lægge hverdagen bag sig og træde med ind i fiktionen. Prologen til Romeo 
og Julie er det vi i dag vil kalde en plotspoiler, for allerede her for at vide, hvordan stykket ender. Lad os se nær-
mere på den, både i den tidligste engelske tekstversion fra 1597 og i den nyeste danske oversættelse af Niels 
Brunse, der bliver brugt i vores forestilling. 

Læs også s. 16, hvor Aarhus Teaters huskomponist fortæller om prologen i vores opsætning

OPGAVE
Læs prologen og undersøg
1. Hvor er vi? Hvilket samfundslag?
2. Hvad er tragediens begyndelse, midte og slutning?
3. Hvilke steder bliver vi gjort opmærksom på, at vi er på et teater?

Swan Theatre, London, tegning af Johannes De Witt / omkring 1596
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THE MOST EXCELLENT
AND LAMENTABLE

TRAGEDY OF ROMEO AND JULIET 

THE PROLOUGE

[Enter CHORUS.]

 CHORUS

 Two households, both alike in dignity,
 In fair Verona, where we lay our scene,
 From ancient grudge break to new mutiny,
 Where civil blood makes civil hands unclean,
 From forth the fatal loins of these two foes
 A pair of star-crossed lovers take their life,
 Whose misadventured piteous overthrows
 Doth with their death bury their parents’ strife.
 The fearful passage of their death-marked love,
 And the continuance of their parents’ rage,
 Which but their children’s end naught could remove,
 Is now the two hours’ traffic of our stage;
 The which, if you with patient ears attend,
 What here shall miss, our toil shall strive to mend.

 [Exit]

DEN MEST ENESTÅENDE
OG YNKVÆRDIGE TRAGEDIE

OM ROMEO OG JULIE

PROLOG

Chorus ind. 

 Chorus:

 Det herlige Verona er den stad,
 hvor spillet om to huse nu begynder, 
 og to højædle ætters gamle had
 slår ud i blodig strid og nye synder. 
 To elskende sprang frem til sorg og nød 
 af disse slægters uheldssvangre lænder; 
 og først med deres selvforvoldte død 
 omsider deres fædres fejde ender.
 Den kærlighed, der rammer dem så hårdt, 
 og deres slægters vrede, som alene
 de unges bitre død kan jage bort,
 har vi to timer til på denne scene. 
 Lyt venligt til os, mens det foregår – 
 så spiller vi det bedste vi formår. 

 Ud. 
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Handling og karakterer
HANDLINGSRESUMÉ

Romeo Montague og Julie Capulet kommer fra hver sin fjendtligtsindede adelsslægt. 

Romeo sniger sig en aften, sammen med et par venner, ind til et maskebal hos familien Capulet og forelsker sig 
hovedkulds i Julie. 

Senere på natten kravler Romeo op til Julies balkon, og eftersom Julie allerede er lovet væk til Grev Paris, aftaler 
de at mødes næste dag for at blive gift hos munken Lorenzo. 

Brylluppet gennemføres, men senere samme dag møder Romeo Tybalt, Julies fætter. Tybalt dræber Romeos ven 
Mercutio, og Romeo dræber til gengæld Tybalt. 

Romeo flygter ud af byen, og Julies bryllup med Grev Paris fremskyndes. Julie, der ikke tør fortælle sin familie 
om sit ægteskab med fætterens morder, søger trøst hos munken Lorenzo, der giver hende en eliksir, der vil få 
hende til at virke død i 48 timer. Planen er, at Julies familie vil stede hende til hvile i familiekrypten, hvorfra Ro-
meo vil kunne hente hende og de kan drage væk sammen. 

Planen virker i første omgang, men Romeo får ikke besked om den. Da han derimod hører om Julies død, køber 
han gift for at dræbe sig selv ved Julies lig. Han når at tage giften, inden Julie vågner, og da hun ser Romeo død 
ved sin side, dræber hun også sig selv. 

Munken ankommer for sent, og forklarer sagens sammenhæng for de to familier, der sværger at bilægge deres strid.

Anders Baggesen 
(Lorenzo)  

Marie Marschner 
(Julies amme)  

Mette Døssing 
(Fru Capulet) 

Simon Mathew 
(Mercutio) 

Christian Hetland  
(Hr Montague) 

Emil Prenter 
(Benvolio) 

Emil Busk Jensen  
(Paris)

Kjartan Hansen 
(Tybalt) 

Viktor Pascoe Medom  
(Romeo)  

Mette Klakstein  
(Julie)  

Nanna Bøttcher 
(Fyrsten af Verono) 

Herudover medvirker 
Marie Koldkjær Højlund 
(livemusiker) 
og dansere fra Holstebro 
Dansekompagni: 
Izzy Moloney,  
Jessica van de Koot  
og Jacob B. Vahlun
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• Romeo, søn af Montague, Viktor Pascoe Medom
• Julie, datter af Capulet, Mette Klakstein
• Lorenzo, franciskanermunk, Anders Baggesen
• Julies amme, Marie Marschner
• Fru Capulet, i strid med slægten Montague, Mette Døssing
• Fyrsten af Verona, Nanna Bøttcher
• Mercutio, Fyrstens slægtning og Romeos ven, Simon Mathew
• Hr Montague, i strid med slægten Capulet, Christian Hetland
• Benvolio, Montagues nevø og Romeos ven, Emil Prenter
• Paris, en ung adelsmand, Fyrstens slægtning, Emil Busk Jensen
• Tybalt, fru Capulets nevø, Kjartan Hansen

Fyrsten 
af Verona

Hr. Montague Fru Capulet

TybaltGrev ParisLorenzo

Benvolio

Mercutio

Julies amme
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Den saftige første forelskelse
INTERVIEW MED SKUESPILLERNE METTE KLAKSTEIN WIBERG OG VIKTOR PASCOE MEDOM 
FRA AARHUS TEATERS ENSEMBLE

Af Michael Holbek

Mette Klakstein Wiberg og Viktor Pascoe Medom trådte begge ind i Aarhus Teaters ensemble i sidste sæson, hvor 
de medvirkede i Den vægelsindede, Et Juleeventyr og Charlie & Chokoladefabrikken. Nu har de to for første gang 
de absolutte hovedroller på Store Scene, når de står overfor hinanden i Shakespeares Romeo og Julie, den ultima-
tive og måske mest ikoniske kærlighedshistorie i verdenslitteraturen. 
”Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at Romeo ikke er en drømmerolle for en ung mand i 20’erne. Det er en utrolig 
spændende figur, legendarisk, og jeg går til den med stor ærefrygt, siger Viktor Pascoe Medom.
Også Mette Klakstein Wiberg ser frem til at give Julie kød og blod.
”Som ung skuespiller er det en drøm af en rolle, en af de helt store og spændende karakterer, som jeg ser frem til 
at arbejde intenst med. Hun er jo megasej, modig, viljestærk og handlekraftig, når hun bryder med hele sin fami-
lie, for at udleve sin kærlighed til Romeo. Jeg glæder mig vildt,” siger hun.

FANTASTISK FØLELSESMÆSSIG REJSE
For Viktor Pascoe Medom betyder det noget særligt, at hans første hovedrolle er som Romeo. 
”Det er en ensembleforestilling, men en hovedrolle skal jo løfte sig. Jeg har virkelig lyst til at gå i dybden med 
Romeo. At give rollen alt, hvad den kræver af opmærksomhed og forsøge at gøre alt det, Romeo gennemlever, til 
mit,” siger han.
Oprindelig var det Ringenes Herre, der afgjorde for ham, at han ville være skuespiller, men Shakespeare har ifølge 
Viktor Pascoe Medom det samme skær af larger than life.
”Shakespeare er så storslået episk. Hans skuespil dækker alle epoker i et menneskes liv, og hans tekster er for 
vilde. Når man først hopper på tekstens naturlige flow, glemmer du, at du spiller skuespil og bliver i stedet taget 
med på en fantastisk følelsesmæssig rejse,” forklarer han.

EN KÆRLIGHED, DER KAN MÆRKES
Mette Klakstein Wiberg fremhæver også skønheden i Shakespeares sprog, og hun kalder Romeo og Julie en tidløs 
kærlighedshistorie.
”Samtidig er det en coming of age-fortælling, og historier om unge menneskers liv er jo virkelig populære. Også 
for voksne, hvad vi for eksempel så med tv-serien Skam. Der er noget stærkt fascinerende ved den første forel-
skelse, den er så saftig, så fuld af vitalitet og kompromisløshed. Den sult, man har, når man er ung, inden man 
bliver voksen og god til at risikovurdere alting, kan jeg godt genkalde mig. Det er virkelig kraftfuldt, når alting er 
for første gang, både stor forelskelse og stor sorg,” siger Mette Klakstein Wiberg. 
Hun mener også, Romeo og Julie har alt det, vi har savnet under corona:
”Vi har i lang tid været potentielle farer for hinanden, og vi har været afskåret fra nærvær og berøring. Jeg glæder 
mig til at få alle i teatret til at mærke den sitren mellem to unge forelskede. Mærke, når det slår afgørende ned i 
Julie – at alt står stille, og nu ændrer mit liv sig for altid, fordi jeg har mødt den kærlighed, jeg vil følge til verdens 
ende. Det øjeblik skal publikum kunne mærke, som om det er rigtigt, selv om det er skuespil,” siger hun.

Mette Klakstein (Julie)  
og Viktor Pascoe Medom (Romeo)  
Foto: Kim Glud
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Musikken i Romeo & Julie
LYD KOMMER ALLE STEDER FRA
Marie Koldkjær Højlund er huskomponist på Aarhus Teater 

Marie om sin rolle som huskomponist
Jeg udforsker min rolle som huskomponist på den måde, at det ikke kun handler bare om at komponere mu-
sik til en bestemt forestilling, men at det også handler om lyd og musik i det hele taget på et teater. Lyd og 
musik kan jo det der med at være omsluttende på den måde, at lyd kommer fra alle sider. Det visuelle, uanset 
hvor inddragende og indtagende det er, ser vi kun, når vi retter blikket mod det, men lyden kommer fra alle 
sider. Og det er en fantastisk ting i teatret, at man kan arbejde med det lydlige rum, så det ikke kun er noget, 
der kommer oppe fra scenen, men omslutter os. Det spændende er at gå skridtet endnu videre og tænke på, 
at vi jo som mennesker ikke oplever lyden og det visuelle i forskellige spor inde i hovedet. Vi oplever først og 
fremmest helheden og derfor synes jeg, det er rigtig givende at indgå samarbejde med scenografi, lyd og 
musik, så man fra starten tænker det som én ting. 

Se og hør mere om Marie Koldkjær Højlunds arbejde som huskomponist her: 

https://www.facebook.com/watch/?v=183464743202342 

Marie Koldkjær Højlund, Foto: Kim Glud
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SAMARBEJDE MED ICEAGE
Elias Bender Rønnenfelt, forsanger i rock-bandet Iceage - et af Danmarks største musiknavne – kaster sig for før-
ste gang ud i at komponere musik til teatret og skrive sangtekster på dansk. 

Musikalsk trekløver
Elias Bender Rønnenfelt (billede) repræsenterer den rå og ufortyndede rock, 
hvor musikken er dødelig alvor. Hans band Iceage har i efterhånden 10 år 
spillet koncerter i hele verden med udgangspunkt i deres fem anmelderroste 
albums.  Bandets intensitet tiltrak Marie Koldkjær Højlund som komponerer 
musikken - nu i samarbejde med Elias Bender Rønnenfelt og det musikalske 
multitalent Nis Bysted.

Marie Koldkjær Højlund fortæller, at hun i Rønnenfelt ser en slags virkelighe-
dens Romeo-figur:
”Hvis jeg skulle pege på en musiker i Danmark, som var en form for Romeo-fi-
gur i sin inkarnation, så ville det være Elias Rønnenfelt fra Iceage: Han er inkar-
nationen af ungdommelig vildskab og vanvittig udtryksfuld. Det spændende 
er, at hans måde at synge på er meget lidt teateragtig, men hans vildskab og 
råhed vil jeg gerne putte ind i forestillingen.”

Hun fortsætter:
”Jeg kan virkelig godt lide at arbejde med forlæg, som i forvejen er kendt og elsket af mange, som Romeo & 
Julie er det. Fordi man så på en måde har et forspring til at kunne gøre noget nyt og spændende med materialet, 
ligesom i "Lyden af de skuldre vi står på", hvor jeg arbejdede med at lave nye versioner af gamle danske sange. 
På den anden side kan det også være udfordrende, netop fordi mange allerede har bestemte forventninger, og 
derfor spurgte jeg Elias og Nis om de ville hjælpe mig, fordi de begge er eminente til at skubbe grænserne og 
stadig tale direkte til hjertet.”

OPGAVE
Lyt til Allegris Miserere mei her og se, hvordan koret er placeret i mindre kor rundt om i kirken:
https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0 

MARIE KOLDKJÆR HØJLUND OM ARBEJDET MED PROLOGEN

Koret har en rolle op gennem teaterhistorien og kendes helt tilbage fra den græske tragedie. Op gennem tiden 
har koret været en enhed, der har repræsenteret det almene. Det har været menneskets stemme, Guds stemme 
og derfor valgte jeg det her stykke kormusik, som måske er et af de mest berømte stykker kormusik. Det er nem-
lig samtidigt med Shakespeare og det er et stykke, som ikke måtte blive skrevet ned, så helligt var det dengang. 
Det er Allegris Miserere Mei og når man hørte det fx i Peterskirken, så stod der nogle kor fordelt rundt i kirken og 
svarede hinanden. Så vi har brugt det og sat uddrag af prologteksten ind midt i for at sætte scenen. Prologen er 
henvendt til publikum og er udenfor fiktionen på en måde, men et tegn på, at ”nu skal vi til det her”, ganske på 
samme måde som på Shakespeares tid. 

Prologen sætter scenen og fortæller samtidig i store træk hele tragediens handling. Men det er jo interessant, 
hvordan det ikke ødelægger dramaet. For vi bliver som publikum først for alvor ramt af tragedien, når den ind-
træffer, for så har vi haft hele stykket til at få følelserne med. Vi rammes først virkelig hårdt af Romeo og Julies 
dødsfald, når vi har mødt dem, lært dem at kende, heppet på dem og været med i deres stormende forelskelse. 

Frontmand i rockbandet Iceage, Elias 
Bender Rønnenfelt skriver dele af musik-
ken til Romeo & Julie (foto Jenna Putnam)
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Romeo & Julie på Aarhus Teater

Teaterplakater afspejler altid den samtid, stykket bliver spillet i og derfor skifter billeder og udtryk gennem tiderne. Det 
er teaterplakaterne, der pryder gadebilledet i Aarhus og de skal gøre forbipasserende nysgerrige.

På Aarhus Teater er det nu tredje gang, vi opsætter Romeo og Julie. Første gang var i 1963 med John Hahn-Petersen 
og Ulla-Britt Borksand i hovedrollerne og anden gang var i 2010 med Olaf Højgaard og Marie Dalsgaard.

TEATERPLAKATERNE I 1963, 2010 OG 2022

OPGAVE
• Sammenlign de tre plakater. Deres motiv, farvevalg, skrifttyper og tekst. Hvilke ligheder og forskelle får I øje på? 
 Og hvilket indtryk får I af de forskellige opsætninger?
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Foto: Rasmus Baaner
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Foto: Per Arnesen
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KOSTUMER I 1963 OG 2010
På samme måde som teaterplakaterne, så skifter kostumer og scenografi også udtryk gennem tiderne.
I Aarhus Teaters Arkiv ligger der en lang række billeder fra vores tidligere opsætninger af Romeo og Julie, både fra 
1963 og 2010. 

Herunder er blot et par af billederne, så gå på jagt efter flere i arkivet, hvor I finder mange flere: 
https://aarhusteaterarkiv-web.appspot.com 

KOSTUMER I 2022
På vores hjemmeside kan I fra begyndelsen af februar finde billeder fra denne sæsons opsætning og dermed ind-
drage dem i jeres sammenligning med de to tidligere opsætninger. Du finder dem her:
https://www.aarhusteater.dk/det-sker/forestillinger/aktuelt/romeo-julie/ 

OPGAVE
Gå undersøgende til værks i arkivet og se på kostumer og scenografi fra de to opsætninger.

Kostumer, sminke og masker
Kostumer, sminke og evt. masker har altid stor betydning for vores indtryk af karaktererne og oplevelse af forestillingen. 
Mode, snit og farvevalg er helt centrale elementer i forestillingens udtryk og kostumer og masker fortæller os både 
noget om karakterens indre og ydre træk.

• Er det historiske eller moderne kostumer? Hvilke farvevalg dominerer? Er kostumerne realistiske (virkelighedstro) 
 eller teatrale (overdrevne)? Og hvordan med sminke og evt. masker?
 Og hvilken effekt har udtrykket på os som publikum?

Scenografi 
• Er scenografien historisk eller moderne? Er den realistisk (virkelighedstro) eller teatral (overdrevet)? 
 Hvilken stemning sættes med de valg, der er truffet? Hvilken tid og hvilket rum udtrykkes?

Romeo og Julie / 2010 / Foto: Rasmus Baaner
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John Hahn-Petersen / Ulla-Britta Borksand / 1963 / Foto: Rolf Linder 
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Uddrag fra manuskriptet 
Af William Shakespeare, gendigtet af Niels Brunse

DEN BERØMTE BALKONSCENE

Balkonscenen i Romeo og Julie er med rette blevet symbolet på en af verdens største kærlighedserklæringer. 
Det er nat og Romeo er sprunget over muren ind i Capulets have, hvor han nu befinder sig. Ved scenens begyn-
delse er Julie endnu ikke dukket frem på balkonen, så her taler han alene – måske til sig selv, måske til publikum. 
Det samme gør sig gældende, da Julie træder ud, for hun opdager ikke Romeo før replikken ”Hvad er du for en 
mand, der skjult af natten vil trænge ind i mine tanker?” 

Set udefra kan forelskede unge mennesker godt være lidt irriterende i deres lidt corny besættelse af hinanden, 
men set indefra, så ser forelskelsen jo helt anderledes ud. Den leves, åndes og elskes i en form for vanvid, en 
sindssyge.

OPGAVE
I vores forestillings balkonscene indgår Marie Koldkjær Højlunds sang ”Salthjerte”, som er en kærlighedssang 
fra EP’en (Acoustic) fra 2021.

• Lyt til ”Salthjerte” (find den på Youtube eller Spotify) og brug den som en indledende snak om, hvad forelskelse er.

SALTHJERTE

Være som solen
der kommer
Kommer hen til os
For at hviske noget
Verden engang har drømt

Lad mig se dig
Vågne op
Lad mig se dig
Stå op 
Slå dig ned hos mig
Lad mig se dig
Vågne op
Lad mig se dig
Stå op 
Slå dig ned hos mig

Når salthjertet slår og slår
Og du løber gennem mit ansigt
Når salthjertet slår og slår
Og du løber gennem mit ansigt
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Anden akt, scene 2

Romeo kommer frem.

ROMEO
Den ler ad ar, som ingen sår kan mindes.
Men stille, der er lys bag ruden der -
åh, det er øst, og Julie er solen.
Stig op, min sol, og dræb den blege måne,
dens gustne farve skyldes nid og nag
mod dig, dens tjenerinde, for du stråler
langt klarere end månens kyske skær.

Julie kommer til syne foroven, som ved et vindue.

Hun er min kærlighed, hun er min dronning,
åh, gid hun vidste det!
Hun taler, men jeg hører ingenting -
med blikket taler hun, og jeg vil svare.
Jeg er for indbildsk, det er ikke mig,
hun taler til, men to af himlens stjerner,
de allerklareste, som nu har travlt
og trygler hendes øjne om at stråle
i deres baner, til de kommer hjem.
Hvad nu, hvis hendes øjne sad på himlen
og stjernerne i hendes øjenhuler?
Så ville hendes kinder overstråle
selv stjernerne, som dagslys mod en lampe;
og hendes øjne vandred i det høje
så tindrende, at fuglene tog fat
og sang, fordi det ikke mer var nat.
Se, hvor hun støtter kinden mod sin hånd!
Åh, gid jeg var en handske på den hånd
og rørte hendes kind!

JULIE
   Ak ja!

ROMEO
   Hun taler.
Åh, tal igen, du lyse engel, prægtig
mod nattens mørke står du over mig,
som et bevinget himlens sendebud,
der svæver over menneskers hvide øjne,
når de med svimle blikke følger ham
i flugten over døsigt svulne skyer,
frembåret vuggende på luftens skød.

OPGAVE
• Læs dialogen mellem Romeo og Julie i scenen nedenfor. Hvilket blik har de to på kærlighed?  

Læg mærke til, hvordan Shakespeare hensætter dialogen til at kredse om naturen, døgnet,  
himmellegemer og det guddommelige. 
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JULIE
Åh, Romeo, Romeo, hvorfor er du Romeo?
Fornægt din far, giv afkald på dit navn;
nej, sværg blot at du er min kærlighed,
så er jeg ikke mer en Capulet.

ROMEO
afsides: 
Skal jeg kun lytte? Eller skal jeg svare?

JULIE
Det er jo kun dit navn, der er min fjende;
du er dig selv, selv uden Montague.
Er Montague en hånd, en fod, en arm,
en helt nødvendig del af mennesket?
Det er det ikke! Find et andet navn!
Hvad er et navn? Det, som vi kalder rose,
vil dufte lige sødt, hvad end det kaldes;
og Romeo ville, var han uden navn,
beholde den fuldkommenhed, han ejer.
Åh, Romeo, glem dit navn og kast det bort,
for det er ingen del af dig. Til gengæld
må du ta mig.

ROMEO
   Så tar jeg dig på ordet:
kald mig din elskede, så er jeg gendøbt,
og jeg vil aldrig hedde Romeo.

JULIE
Hvad er du for en mand, der skjult af natten
vil trænge ind i mine tanker?

ROMEO
   Et navn
at kendes på, det kan jeg ikke gi dig.
Jeg hader jo mit navn, min helgeninde,
fordi det er din fjende. Havde jeg
det her på prent, rev jeg det ord i stykker.

JULIE
Endnu har jeg knap hørt et hundred ord
fra dine læber, men jeg kender lyden.
Du er da Romeo, og en Montague?

ROMEO
Hverken eller, hvis det byder dig imod.

JULIE
Hvordan kom du herind? Og hvorfor kom du?
Den høje havemur er ikke let
at klatre over, og det blir din død,
hvis min familie finder dig herinde.
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ROMEO
På kærlighedens vinger fløj jeg over,
en mur kan ikke standse kærlighed,
og kærlighed tør prøve hvad den evner,
så din familie standser ikke mig.

JULIE
Men hvis de ser dig, slår de dig ihjel.

ROMEO
Ak, der er større farer i dit blik
end i en snes af deres sværd. Se mildt
på mig, så gør du mig usårlig mod dem.

JULIE
For alt i verden, de må ikke se dig.

ROMEO
Men jeg kan hylle mig i nattens kåbe.
Lad dem kun se mig, hvis du elsker mig;
en død for deres had er sikkert bedre
end livslang mangel på din kærlighed.

JULIE
Hvem viste vej, så du fandt ind i haven?

ROMEO
Gud Amor, for han drev mig til at søge.
jeg fik hans råd, han lånte mine øjne.
Vel er jeg ingen lods, men var du end
så fjern som øde, sagnomspundne kyster
bag fjerne oceaners dybe vande,
så stod jeg ud på det erobringstogt.

JULIE
Det er et held, at nattens maske dækker
mit ansigt, ellers rødmed mine kinder
ved det, som du har hørt fra mig i nat.
Jeg ville gerne holde mig til formen
og gladelig benægte mine ord,
men nu må alle smukke fraser falde.
Elsker du mig? Jeg ved, du siger "Ja",
jeg tror dig på dit ord; men hvis du sværger,
kan eden være falsk endda: man siger,
at Jupiter kun ler ad elskovs mened.*
Åh Romeo, hvis du elsker, så tal sandt;
og synes du, jeg er for let at vinde,
så skal jeg gerne rynke panden ad dig,
forsmå dig, tvinge dig til ømme løfter,
men ellers vil jeg aldrig gøre det.

*Et næsten direkte citat fra Ovids ”Elskovskunsten”:”Jupiter ler fra det høje af de elskendes falske eder”, I, 633.
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Ja, smukke Montague, jeg er for kærlig,
så du må tro, jeg tar mig det for let;
men du vil se, at jeg er mere trofast
end de der spiller knibske af beregning.
Jeg burde nok ha været knibsk, det ved jeg,
men vidste ikke, jeg kom til at røbe
min sande kærlighed for dig i mørket,
så tilgiv mig, hvad der ser ud som letsind,
men kom for dagen her ved nattetid.

ROMEO
Jeg sværger ved den lykkelige måne,
der smykker hvert et frugttræs top med sølv -

JULIE
Sværg ikke ved den lunefulde måne,
der skifter form hver måned, for så blir
din kærlighed omskiftelig som den.

ROMEO
Hvad skal jeg sværge ved?

JULIE
   Slet ingenting;
Godnat, godnat;
må du få samme fred og hjertenstrøst,
som den jeg mærker i mit eget bryst.

ROMEO
Åh, vil du la mig gå så længselsfuld?

JULIE
Hvad kan da stille længslen nu i aften?

ROMEO
Et løfte fra os hver om trofasthed.

JULIE
Jeg gav dig mit, selv før du bad mig om det;
og ønsker dog, jeg havde det endnu.

ROMEO
Så tar du det tilbage? Men hvorfor?

JULIE
Kun for at kunne gi dig det igen.
Men jeg har ønsket mig en ting jeg har:
så grænseløs som havet er min rigdom,
så dyb min kærlighed; jo mer jeg gir,
des mere har jeg, de kan aldrig tømmes.

Ammen kalder indenfor.
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JULIE
Min Montague! - Glem mig ikke nu.
Vent bare lidt, så kommer jeg igen.

Julie ud foroven.

ROMEO
Åh, underfulde nat! Jeg frygter for,
at alting bare er en nattedrøm,
alt for lyksalig til at være sand.

Julie kommer frem foroven.

JULIE
Tre ord, min Romeo, og så godnat.
Hvis du tør elske mig i dyd og ære
og som din hustru, så giv mig besked
i morgen gennem en, jeg sender til dig,
om tid og sted, hvor vi kan blive viet,
så lægger jeg min skæbne for din fod
og følger dig, min mand, til verdens ende.

AMMEN
indenfor: 
Julie!

JULIE
Jeg kommer nu. - Men er det ikke alvor,
bønfalder jeg dig -

AMMEN
Indenfor: 
Julie!

JULIE
   Øjeblik -
så stands, og lad mig være med min sorg.
Jeg sender bud i morgen.

ROMEO
Så sandt min sjæl -

JULIE
   Nej, tusinde godnat!

Julie ud foroven.

ROMEO
Nu sluktes tusind lys med dig, min skat.

JULIE
Hvad tid i morgen
må budet komme til dig?
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ROMEO
   Klokken ni.

JULIE
Så gør hun det. Hvor er der længe til.
Nu har jeg glemt, hvorfor jeg kaldte på dig.

ROMEO
Så står jeg her, indtil du husker det.

JULIE
Så glemmer jeg det, for at du skal blive,
og husker kun, hvor sødt dit selskab er.

ROMEO
Og jeg blir stående, så du kan glemme,
og glemmer helt, hvor ellers jeg har hjemme.

AMMEN
indenfor:
Julie!

JULIE
Godnat, godnat! Så sød er afskedssorgen,
at jeg vil si’ godnat, til det blir morgen.

Julie Ud.

ROMEO
Søvn skal dit øje kysse, fred dit bryst!
Gid jeg var søvn og fred, så mild en lyst!

Ud.
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EN LIDERLIG DUEL PÅ ORD

Det er morgenen efter maskeballet. Romeo har ikke været hjemme om natten, for han har været hos Julie, men 
det ved de to venner, Benvolio og Mercutio, ikke. De kan ikke forstå, hvor han blev af. 
Denne scene er et fremragende eksempel på, hvor morsomt, sjofelt og liderligt Shakespeares sprog også er. Her 
kæmper de unge mænd ikke med våben, men med ord. De driller hinanden og forsøger hele tiden sprogligt at 
lægge hinanden ned.

I vores forestilling spilles scenen som en rapbattle mellem de tre venner: Romeo, Benvolio og Mercutio. 
Musikken/rytmen lægges over scenen som beatboxing og der kæmpes, som i hiphoppen, om at være den, der 
er bedst med ord.

OPGAVE til Anden akt, scene 4 (næste side)
• Fordel rollerne mellem jer tre og tre og sæt en scene i jeres klasseværelse (som på tegningen herunder). 
 De tre, der er på scenen skal nu beslutte sig for, med udgangspunkt i replikkerne, hvordan de vil fremføre 
 scenen. I skal have fokus på:

 1. Hvem der står i midten (I må gerne bytte plads undervejs i scenen)
 2. Hvor jeres blikretning skal være vendt hen. Hvornår skal I kigge på hinanden? Hvornår skal I kigge på publikum?
 3. At publikum er jeres aktive medspiller. Det gælder om at få den største opbakning og den største applaus. 
 4. Kan I beatboxe? Så bliver det endnu bedre!

Mer

o

Romeo Benvolio Mercutio

SCENE

SAL
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Anden akt, scene 4

BENVOLIO
Der kommer Romeo, der kommer Romeo.

MERCUTIO
Romeo uden ro. Men me' o. O Romeo, hvem kommer dig på tværs,
din kærlighed, den findes kun per vers... Signor Romeo, "bon
jour!", en fransk hilsen til dine franske pludderbukser. Du
gav os et større fremspring midt i ansigtet i aftes.

ROMEO
God morgen, begge to. Hvad gav jeg jer?

MERCUTIO
En lang næse, kan du ikke begribe det.

ROMEO
Undskyld, kære Mercutio, jeg havde et vigtigt ærinde, og i
så fald kan ens høflighed godt blive lidt nødtørftig.

MERCUTIO
Du mener at den nødtørft, du havde at forrette, var et stort
ærinde?

ROMEO
Og du mener at det er i nødtørften, du kender dine venner?

MERCUTIO
Der gav du mig tørft på.

ROMEO
Nogen må jo tørre dine vandede vittigheder.

MERCUTIO
Jamen værsgo og tør, hvis du tør.

ROMEO
Hvis hver sko er tør, så slipper du nok tørskoet over.

MERCUTIO
Nu må jeg sko le, det var et sko-le-eksempel på et vittigt
indfald. Bare skoene holder, så lad os få flere over samme
læst.

ROMEO
Du skal få et helt læs af læsterlige læster læst og
påskrevet.

MERCUTIO
Åh, Benvolio, læg dig imellem, mit vid kan ikke følge med.
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ROMEO
Fremad, fremad, ikke standse, ellers har jeg vundet.

MERCUTIO
Nej, hvis det skal gå sådan over stok og sten, gir jeg
fortabt, for de mest forstenede og forstokkede vitser er
uden tvivl dine. Nå, med den stok kan jeg måske holde dig
stangen?

ROMEO
Du har jo altid helst ville holde i din egen stang.

MERCUTIO
Dén skal du komme til at betale for.

ROMEO
Tar du betaling for din stang? Det vidste jeg ikke.

MERCUTIO
Tror du jeg er en avlstyr? Pas på jeg ikke stanger.

ROMEO
Pas du på jeg ikke tar den til at stange tænder med.

MERCUTIO
Du er sandelig tændt på den stang.

ROMEO
Hvis du hellere vil have betændte og indestængte vitser, så
stang dem selv ud.

MERCUTIO
Åh, er det ikke sjovere end at gå og sukke over
kærestesorger? Nu er du en rigtig ven, nu er du Romeo, nu er
du hvad du er, hvad det så er, men flæbende kærlighed kan
gøre en mand til en nar, der render rundt med limstangen og
leder efter et hul at komme af med den i.

ROMEO
Så, nu må det være godt.

MERCUTIO
Nej, det er ikke godt, for det er hårdt at finde et hul.
Især at finde et hul med hår.

BENVOLIO
Sig mig, hvornår har du tænkt dig at stoppe?

MERCUTIO
Jeg tænker altid på at stoppe den slags huller, det kan du
tro, med hud og hår. Så bare rolig, når hullet er stoppet,
er enden nær.
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Inspiration til videre arbejde 
med Romeo & Julie 

MØD RUNE LYKKEBERG PÅ AARHUS TEATER
Samtaler om Shakespeare

Aarhus Teater Scala 23. marts kl. 19-20 
Pris 85 kr. (billetter sættes i salgs snarest - få besked i ATL-nyhedsbrev  
Bestilling på www.aarhusteater.dk / 7021 3021 

I Samtaler om Shakespeare sætter Rune Lykkeberg en række Shakespeare-ken-
dere i stævne for at udfolde den britiske dramatikers værk og dets betydning for 
at begribe det enkelte menneskes konflikter og fællesskabets mekanismer. Hvilke 
forståelser kan Shakespeares skuespil bidrage med i de debatter om køn, identitet 
og magt, som optager os i dag? Hvordan kan vi igennem Shakespeare betragte 
det politiske spil som et skuespil, unge mennesker som tættere på sandheden og 
teaterkunsten som et rum for at udvide vores forståelse af os selv og hinanden?

Bogen indeholder samtaler med: Katrine Wiedemann · Niels Brunse · James Shapiro · Birgitte Hjort Sørensen · 
Kaare Dybvad · Christian Dahl · Emma Smith · Jens Jørn Spottag · Anne Middelboe Christensen · Elisa Kragerup 

PÅ PAPIR (DANSK)

Lykkeberg, Rune: Samtaler om Shakespeare. Informations Forlag 2021

PÅ NETTET (ENGELSK):

Royal Shakespeare Company 
Discover the world of Shakespeare's plays by delving into our past productions. Our Casebook of Shakespeare's 
plays reflects our work onstage as we perform the entire Shakespearean canon. Find out more about William 
Shakespeare of Stratford-upon-Avon, the world he lived in and the theatre of his time. Read about how he chan-
ged the English language and find out more about the plays he wrote in performance. 

https://www.rsc.org.uk/shakespeare/

GODE TIL GÅTUREN (DANSK OG ENGELSK):

Lykkeberg, Rune:  
Anne Middelboe om den ultimative kærlighedshistorie: ’Romeo og Julie’.

Søg her: https://shakespearesommer.podbean.com

Smith, Emma: Romeo and Juliet in: Approaching Shakespeare, University of Oxford
This lecture on Romeo and Juliet tackles the issue of the spoiler-chorus, in an already-too-familiar play. This pod-

cast is suitable for school and college students: https://podcasts.ox.ac.uk/romeo-and-juliet



Vi glæder os 
til at se jer!


