Teater Nordkraft præsenterer:

Please, Continue (Hamlet)
- Hamlet står anklaget for mordet på sin ekskærestes far. Selv siger han at
det var et uheld. Hvad er sandhed, og hvad er løgn?
Hver aften inviterer vi et nyt hold erfarne, nordjyske anklagere, forsvarere og dommere indenfor
og forvandler Teater Nordkraft til en retssal.

Please, Continue (Hamlet) har spillet i 8 forskellige
lande og får nu endelig sin danmarkspremiere i
Hamlets eget fædreland og på Teater Nordkraft.

Det er altså en rigtig retssag, som den foregår hver
dag i Danmark. Med afhøringer, politirapporter,
tekniske beviser og medicinske rapporter.

Stykket er oprindeligt udtænkt i Schweiz som
Please Continue (Hamlet), hvor Yan Duyvendak og
Roger Bernat har taget fat i en virkelig hændelse og
har sat den sammen med en episode i Shakespeares
Hamlet. Det er konceptteater, som har spillet flere
steder Europa - med meget forskellige udfald af den
retssag, som udspiller sig.

Retten er sat. Hver aften den samme mordsag, men
hver aften skal det afgøres på ny: Er Hamlet skyldig
eller ikke-skyldig?

Er han skyldig?
Hvad tror du?
Skuespillere:
Esben Smed, Marina Bouras, Alba August
Dommere:
Christian Lundblad, Malene Urup, Jette Skole,
Carsten Michelsen, Jytte Tørsleff
Forsvarer:
Rasmus Amandusson, Bjarne Damm Johansen,
Lars Espersen, Anker Laden-Andersen, Lise Wilson

Spilledatoer:
15. -19. marts hverdage kl. 19.00, lørdag kl. 14.00
Varighed:
Afhænger af retssagen. Ca. 3 timer - mulighed for
pause.
Billetter:
Pris fra 50-145 kr. (mulighed for studierabat)
Køb billetter og læs meget mere om forestillingen
på teaternordkraft.dk
Særligt til pressen:
Der holdes ikke pressemøde på denne forestilling.
I stedet er dørene åbne for pressen under samtlige
retssager. Det er muligt at gå til og fra retssalen.
Vi vil dog gerne have besked inden ankomst, da I
legitimeres via pressekort udstedt af teatret.

Anklagere:
Jette Rubien, Susanne Hansen, Karina Skou,
Kim Kristensen, Mette Høg
Retsbetjent:
Jesper Christoffersen
Koncept/instruktør:
Yan Duyvendak, Roger Bernat
Bemærk:
Det juridiske personale arbejder
vederlagsfrit under forestillingen.
De har i stedet valgt at donere beløbet
til Læger uden grænser.
Projektet er støttet af:

Pressekontakt:
Gitte Nikolajsen Vad, Teater Norkdraft
gitte@teaternordkraft.dk
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