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Byteatern Kalmar Länsteater
storsatsar med Hamlet i höst
Hamlet är världens mest kända hämnddrama, där behovet och kravet på
hämnd blir ett kvarnhjul om hjältens
hals.
Föreställningen har premiär på Byteatern
Kalmar Länsteater 16 november.
I rollen som Hamlet ser du Agnes
Forstenberg. Pjäsen har bearbetats av
Daniel Rylander, för scenografin står
Lars Jansson, kostymdesginer är Pernilla
Lindfors.
– Hamlet är en av världens mest spelade
pjäser, därför är det särskilt kul att kunna
få möjlighet att presentera detta klassiska drama för Kalmar läns-publiken. Pjäsen berör en mängd frågor om mänskligt
liv. Jag är särskilt intresserad i att gräva
djupt i Hamlets dilemma: hur ska jag
kunna leva upp till förväntningar som är
baserat på värderingar jag inte delar?,
säger Daniel Rylander, teaterchef som
också regisserar Hamlet.
Han förklarar vidare:
– En ny värld med nya värderingar ligger
runt hörnet men Hamlets omgivning är
fortfarande fast i förlegade synsätt på
makt, maskulinitet och kärlek.
Målgruppen är vuxna och gymnasiet.
På scen står sex skådespelare. Agnes
Forstenberg får sällskap av Agnes Hargne
Wallander, Edvin Bredefeldt, Ulf Montan,
Irma Jämhammar samt ytterligare en
aktör.
Biljetterna släpps 7 september i samband med invigning och öppet hus i de
nya lokalerna som ger helt nya förutsättningar för scenkonst.
– På vår nya moderna scen kommer vi
kunna erbjuda publiken både storslagna
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Öppningsföreställning på Byteatern
Kalmar Länsteaters nya stora scen blir
pjäsernas pjäs – Hamlet.
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teaterföreställningar, dansföreställningar
av världsklass och andra oväntade överraskningar. Vår ambition är att Byteatern
ska vara ett levande och vitalt kulturhus

med scenkonsten i fokus för både barn
och vuxna, säger Mia Carlsson Teaterchef.

Tel växel 0480-49 69 40
http://byteatern.se

