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ROMEO & JUL IA
Romeo Montague och Julia Capulet kommer från rivaliserande 
familjer i italienska Verona. De trotsar omgivningens regler och 
gränser för kärlekens skull, men passionen får tragiska följder. 
Romeo och Julia är själva sinnebilden för ung, förbjuden kärlek. 
Pjäsen har inspirerat mängder av andra verk, inte minst musikalen 
West Side Story, och har filmats mer än något annat teaterverk. 
En framgångsrik version från senare tid gjordes av regissören  
Baz Luhrman med Leonardo DiCaprio och Claire Danes  
i huvudrollerna.

Smålands Musik & Teaters uppsättning har omkring 20 med- 
verkande; hela skådespelarensemblen tillsammans med gästskåde- 
spelare och amatörer. Regissör är Stefan Marling som tidigare 
arbetat i Storbritannien och nu är verksam vid bland annat  
Romateatern på Gotland och Uppsala Stadsteater. Föreställningen 
har premiär för skolor i januari 2017 och för allmänheten en vecka 
senare. Att det handlar om världens mest kända kärlekshistoria 
kommer att märkas.

Manus William Shakespeare 
Regi Stefan Marling 
Medverkande Smålands Dramatiska samt gästande skådespelare  
och amatörer

PREMIÄR februari 2017 

SPELAS feb–mars 2017 i Teatersalongen, Spira Jönköping 

SPELLÄNGD Helaftonsföreställning med paus

PRIS GRUPPER Vi erbjuder bra grupprabatter för tio  
personer eller fler. 

BOKA EN HELKVÄLL För större sällskap hittar vi gärna  
samarbeten kring mat, buss och hotell.

PREMIÄR 21 september 2016

SPELAS sep–okt 2016 i Kammaren, Spira Jönköping

SPELLÄNGD ca 80 min, ej paus

PRIS GRUPPER Vi erbjuder bra grupprabatter för tio  
personer eller fler. 

BOKA EN HELKVÄLL För större sällskap hittar vi gärna  
samarbeten kring mat, buss och hotell.
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HAMLET
Denna klassiska tragedi om svek, hämnd, vånda och galenskap är 
världens kanske mest kända pjäs och har spelats i tusentals upp-
sättningar världen över. Hamlets inflytande på litteraturen, teatern 
och kulturen är oändligt. Exempelvis är manuset fyllt av bevingade 
ord och talesätt som fortfarande är en självklar del av de flesta 
ordförråd. Det är en historia som aldrig blir inaktuell – den verkar 
alltid ha något att säga om den samtid och det sammanhang den 
placeras i. 

Smålands Musik & Teaters uppsättning blir den enda Hamlet som 
spelas i Sverige under Shakespeare-året 2016. Vår utgångspunkt 
är den ursprungliga berättelsen, men i ny skepnad. Ljud, ljus och 
rörlig bild ersätter traditionell scenografi och kostym för att ge  
ytterligare en dimension till den gåtfulle prinsen från Helsingör. 
För regin står Rebecka Cardoso, som gjorde en av rollerna i vår upp-
sättning En Julsaga 2011 och nyligen var aktuell med Den tredje 
hemligheten på Unga Klara i Stockholm.

Manus William Shakespeare 
Regi Rebecka Cardoso 
Medverkande fem skådespelare
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SHAKESPEARE I  SP IRA
I år är det 400 år sedan William Shakespeares död, men hans verk är fortfarande levande och  
betydelsefulla. Två av de mest kända dyker upp i vår kommande repertoar – en i säregen skepnad 
och en i klassisk kostym.


