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Det har lenge vært etterlyst en ny standardutgave på bokmål av William Shakespeare: Hamlet. Det har gått
over førti år siden den forrige. Lyrikeren Øyvind Berg har på oppdrag fra Trøndelag Teater gjort en ny
gjendiktning av dette litteraturhistoriens kanskje mest berømte drama. Å gjendikte Hamlet har vært en stor
oppgave. Ikke bare er det problemer i grunnteksten, det vil si hvilken av de tidlige utgavene en skal legge til
grunn, men det fins også en rekke uklarheter og problemer i de gitte tekstene. Det er en pågående diskusjon
om hva som er fra Shakespeare og hva som er fra redaktører og typografer.
Øyvind Berg har i sin utgave gitt stykket en moderne, og ikke minst, for skuespillerne, en god tekst å arbeide
med, samtidig som han har beholdt Shakespeares frodighet og kompleksitet.
Selskapet. Altor har til sammen med sine rådgivere kontorer i Stockholm, Oslo, København, Helsinki og St.
Helier. Vi har spesialisert oss på å kjøpe og utvikle. Det norske Shakespeareselskaps nettsted inneholder
informasjon om Selskapets arrangementer, og gir mulighet til å melde seg inn i Selskapet. EL NR. 1400002
EAN. 7021988203200.

SG Armaturen lanserer sin egen dimmer! Nyhet: nå standard med endevenderfunksjon! Digital 2 fasedimmer
(1polet) junistar bØrstet stÅl 12v/20w. 22. junistar hvit 12v/20w Visste du at: Shakespeare regnes som
verdens største dramatiker og er kjent for klassikere som Hamlet, Macbeth og Romeo og Juliet.
Forfatterskapet består av 38.
Lilium martagon - martagonlilje, kranslilje, krøllilje Generelt: Liljene er svært gamle som prydplanter, og har
vært symbol på renhet og Teater i Oslo med tre scener. Velkommen i teatret! Billettbestilling på tlf 22 34 86
80. Møterom Oslo - Se vår møteromsoversikt her.
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