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Kære underviser,
60 nyforelskede Romeoer og Julier indtager Edison Scenen fra den 7. juni med 
deres egen moderne udgave af Shakespeares tragiske klassiker!

I 5 uger har 8. klasse-elever og modtageklasse-elever fra Blågård Skole, Oe-
hlenschlægergade Skole og Rådmandsgades Skole øvet sig i skuespil, dans, 
stagefight og sang for at kunne skabe dette års ROMEO & JULIE - C:NTACT’s 
niende shakespeare produktion. Hvert år er historien en ny version, fordi ele-
verne selv er med til at udvikle materialet.

I år går det ikke mindre vildt for sig. De medvirkende har selv skabt deres 
egen udgave af en Romeo & Julie historie og ført Shakespeares ånd ind i den 
verden man lever i som ung i 2016. Tilbage står en rå, ærlig moderne version 
af ungdomstragedien.

OM MATERIALET

Forestillingen henvender sig til børn og voksne fra 11 til 111 år, mens undervisnings-
materialet er målrettet folkeskolen fra 7.-10. klasse - i særdeleshed fagene dansk, 
drama og engelsk. Svarene til Shakespeare-quizen ligger sidst i skolematerialet.

Vi glæder os til at høre, hvad du som underviser synes om materialets anvendel-
se i praksis, og vi håber, at  du vil dele dine erfaringer med os. Skriv derfor gerne ris 
og ros til info@contact.dk.

Rigtig god fornøjelse
C:NTACT

C:NTACT Fonden
Edisonsvej 10
1856 Frederiksberg C
82 30 67 60

C:NTACT er en selvstændig fond, der har til huse på Edison Scenen. 
Her samarbejder unge fra forskellige sociale, etniske og religiøse 
baggrunde med professionelle kunstnere om at skabe teater-
produktioner baseret på deres egne historier.

 3 Forestillingsinfo
 4  Shakespeare-quiz
 5  Handlingen
 6  Hvem var ham 
  Shakespeare? 
 7  Skriv en anmeldelse 
 8  Romeo & Julie 
  – apps og instagram
 9  Romeo & Julie – før og nu 
 13  Interview med en lærer
 15  Romeo & Julie på film
 16  Digt: Hvis du var min ven 
 17 Opgaver
 18  Romeo & Julie – 
  svar på Shakespeare-quiz

GRATIS
BILLETTER

CONTACT.DK
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Romeo og Julie  (2008) Iscenesættelse: Lars Kaalund 
Romeo og Julie   (2009)  Iscenesættelse: Rolf Heim 
Romeo og Julie  (2010)  Iscenesættelse: Thomas Bendixen
Romeo og Julie 4.0  (2011)  Iscenesættelse: Madeleine Røn Juul/Mia Lipschlitz 
Romeo og Julie 5.0  (2012)  Iscenesættelse: Silas Holst
Romeo og Julie 6.0  (2013)  Iscenesættelse: Runi og Remi Lewerisa 
Romeo og Julie 7.0  (2014)  Iscenesættelse: Mads M. Nielsen
Romeo og Julie 8.0 (2015) Iscenesættelse: Nicolei Faber

INSTRUKTØR: 
Mikala Bjarnov Lage
PROJEKTLEDER: 
Helena Aviaja Eley
FORESTILLINGSLEDER: 
Leonora Wulff-Jørgensen
WORKSHOPLEDERE: 
TEATER: 
Mikala Bjarnov lageLeonora 
Wulff-Jørgensen
Dans og stagefight: 
Lasse Hoeg Von Essen
TEKNIK: Mogens Kjempff, Anni Klit-
møller & Emil Kjaer Hansen
REDAKTION: 
Michael Søby 
Anders Thrue Djurslev
FOTOS (fra Romeo & Julie 8.0 i 
2015):
Okten.dk
GRAFIK: 
Gitte Thrane

Billetter til ROMEO & JULIE 9.0 
er gratis og kan bestilles på 
CONTACT.DK

PREMIERE: 7/6 2016 KL. 19
  Spilletidspunkter:

7/6  2016  kl. 10
8/6  2016  kl. 10
8/6  2016  kl. 12
9/6  2016  kl. 10
10/6  2016  kl 10
12/6  2016  kl 15
12/6  2016  kl 17
13/6  2016  kl. 10
13/6  2016  kl. 12
14/6  2016  kl. 18

GRATIS
BILLETTER

CONTACT.DK

Romeo og Julie-opsætninger på Betty NansenTeatret
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Shakespeare-
     Quiz

Hvornår blev Shakespeare født?

Hvor mange skuespil skrev Shakespeare?

Shakespeares kone hed det samme som en af vor tids 
store Hollywood-stjerner. Hvad er navnet?

Hvem sagde: »O, Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo«?

Fra hvilket skuespil stammer disse linjer: 
»To be or not to be« (på dansk: »At være eller ikke være«)

I hvilken by blev Shakespeare født?

Hvad var »the Globe«?

Var Shakespeare også skuespiller?

Hvad hed Shakespeare til fornavn?

Hvad hedder det danske slot, som er knyttet 
til historien om Hamlet?

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

SHAKESPEARE PÅ NETTET
www.shakespeare-online.com/
www.shakespearesglobe.com/

           www.stratford-upon-avon.co.uk/soawshst.htm
www.folger.edu/education/sfk_kids/

Find svarene 

på nettet med 

præcis angivelse 

og et direkte link 

til svaret. 
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Handlingen
Historien om Romeo og Julie foregår i Verona i Italien og handler om 

kærlighed, ære og hævntørst. Familierne Montague og Capulet er ar-
vefjender, og gentagne gange udvikler der sig slagsmål mellem famili-

ernes unge mænd. Prins Escalus forsøger at stoppe de rivaliserende parter ved 
at true med hårde straffe, men alligevel ender det galt.

Romeo, Montagues eneste søn, lader sig overtale til at snige sig til en fest i 
familien Capulets hus. Han går og drømmer om pigen Rosaline, men da han mø-
der Capulets eneste datter Julie, er det kærlighed ved første blik! Hun forelsker 
sig også i Romeo. og efter et romantisk møde på Julies balkon aftaler de at gifte 
sig i al hemmelighed.

Præsten Friar Lawrence hjælper det unge par. Men snart herefter vender lyk-
ken. Julies fætter Tybalt kommer op at skændes med Romeo, og da skænderiet 
udvikler sig, bliver Romeos ven Mercutio dræbt af Tybalt. Det får bægeret til at 
flyde over for Romeo, og i raseri dræber han Tybalt. Prins Escalus vil sætte en 
stopper for hævntørsten og bortviser Romeo fra byen.

Romeo tilbringer en enkelt nat med sin brud og flygter så til Mantua. Julies for-
ældre aner stadig intet om ægteskabet med Romeo og planlægger at gifte hen-
de væk til fyrsten Paris. I desperation henvender Julie sig igen til Friar Lawrence, 
som udtænker en plan. Han giver hende en drik, som skal sende hende i en 
koma, der får folk til at tro, at hun er død. Ifølge planen skal hun vågne i graven, 
og der skal Romeo finde hende, så de kan få hinanden. Imidlertid får Romeo 
ved en fejl aldrig beskeden fra Friar Lawrence. Han hører kun rygtet om, at Julie 
er død og rejser straks til Verona, hvor han finder Julie i familiegravstedet. Da 
han tror, at alt håb er ude, drikker han gift for at blive hos hende i graven. I dette 
øjeblik vågner Julie fra sin søvn.

Ulykkelig over sin skæbne vil hun ikke leve uden Romeo og begår selvmord.  
Capulet og Montague familierne er nu forenet i sorg og sværger at gøre en 
ende på deres fjendskab.
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William Shakespeare er en af verdens mest berømte forfattere, og hans 
stykker spilles stadig over hele verden.

Teater på Shakespeares tid var folkeligt og populært, og det var almindeligt for 
folk fra alle sociale lag at gå i teatret. Selvom Shakespeares dramaer er skrevet 
for århundreder siden,handler de om eviggyldige menneskeligeproblemer som 
familierelationer, magtkampe, lykke og ulykke – alt sammen ting, der optager 
os i dag.

Selvom Shakespeares dramaer er skrevet for århundreder siden, handler de om 
eviggyldige menneskelige problemer som familierelationer, magtkampe, lykke 
og ulykke – alt sammen ting, der optager os i dag.

Vidste du at…

…William Shakespeare blev født i den engelske by Stratford – Upon– Avon i 1564. 
Shakespeare var skuespiller, dramatiker og medlem af teatertruppen The Cham-
berlain’s Men. Skuespiltrupperne måtte søge tilhørsforhold til en fornem person 
for ikke at blive betragtet som omvandrende gøglere, der havde et dårligt ry.

Det første teater i London, hvor Shakespeares trup holdt til, hed ganske enkelt 
The Theatre. I 1599 flyttede The Camberlain’s Men til det nye Globe Theatre, og 
fra 1603 kom truppen til at tilhøre kongen under navnet the King’s Men. Trup-
pen havde så stort et repertoire, at de kunne spille op til 35 forskellige stykker 
om året. Alle kvinderoller blev spillet af drenge. Den første udgave af Romeo og 
Julie blev trykt i 1597.

(Kilder:rsc.org.uk. www.wikipedia.dk. Teatrets historie, Politikens Forlag 1962)

Hvem var ham 
Shakespeare?

There’s somethingrotten...
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INDIVIDUEL OPGAVE: 
Skriv en anmeldelse af forestillingen ROMEO & JULIE 9.0 
Længde:  500-1000 anslag

Anmeldelsen skal beskrive, hvad du synes var vigtigt i forestillingen. 
Hvad handlede den om?
Du skal prøve at beskrive, hvad du har set på scenen, 
og hvad de enkelte scener fik dig til at tænke på.
Du bør også beskrive, hvordan lys, lyd, rekvisitter etc. blev inddraget 
i forestillngen, og hvilken virkning det havde.
Anmeldelsen bør munde ud i en konklusion om dit samlede indtryk 
af forestillingen.

Kilde: www.wikipedia.dk

Shakespeare 
in English
A) INDIVIDUEL OPGAVE / INDIVIDUAL TASK
Translate the last lines from Romeo & Juliet into Danish:

A glooming peace this morning with it brings; 
The sun, for sorrow, will not show his head: 
Go hence, to have more talk of these sad things; 
Some shall be pardon’d, and some punished: 
For never was a story of more woe 
Than this of Juliet and her Romeo
Kilde: www.william-shakespeare.info/act5-script-text-romeo-and-juliet.htm

B) GRUPPEOPGAVE / GROUP TASK
Compare them with an official Danish translation.
Discuss the translations word for word.
What were the major similarities/differences?

Skriv
en anmeldelse
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ROMEO & JULIE 9.0 er en modernisering 
af Shakespeares klassiske tragedie, hvor 
forfatterens poetiske sprog bliver fortolket 
med de medvirkendes egne ord.

Shakespeare 
på Instagram

Prøv at lede efter billeder, der 
relaterer til Romeo & Julie ved at 
søge efter hashtags på Instagram 
og evt. facebook:

#Romeo
#Julie (på engelsk: Juliet)
#WilliamShakespeare
#tragedie
#Verona
#kærlighed
#drama
#lovestory

Fortæl jeres egen Romeo & 
Julie-historie med hashtags 
fra jeres egen hverdag 

Inddel eleverne i grupper på 4-6 personer. Hver gruppe får nu 
til opgave at finde apps, der relaterer til Romeo & Julie. Søg på 
AppStore eller Google Play 

Hver gruppe vælger et hashtag-emne, der relaterer sig til Romeo 
& Julie, som de skal arbejde ud fra. Hver gruppe skal nu finde 
mindst tre relevante apps om det tildelte emne.
Disse tre apps skal nu præsenteres for de øvrige i klassen. Bagef-
ter diskuteres, hvilke der virker mest relevante/brugbare i for-
hold til historien om Romeo & Julie.

GRUPPE-
OPGAVE 1

Romeo & Julie på 
din smartphone!

Der findes utallige apps til skolens 
forskellige fag. Men hvilke er de mest 
relevante? Og hvilke apps synes I selv 

er de vigtigste?

GRUPPE-
OPGAVE 2

Romeo & Julie 
– apps og instagram
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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,
 et ansigt eller nogen anden del
 af mennesket? Nej, 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, mens jeg kender lyden.
 Er du da Romeo, og jeg en Montague?
Romeo: Nej, hverken eller billedskønne jomfru,
 hvis begge de byder dig imod.

BALKONSCENEN I ROMEO OG JULIE 
AF WILLIAM SHAKESPEARE 

(oversat af Niels Brunse)

GRUPPE-
OPGAVE

Eleverne skiftes til at læse/spille linjer fra den berømte balkon-
scene i Romeo og Julie – i henholdsvis Shakespeares version 
og en moderne udgave.  Da både mande- og kvinderollerne på 
Shakespeares tid blev varetaget af samme køn, kan dette også 
forekomme i dag.

Bagefter diskuteres forskellen ved at sige og høre ordene i  
henholdsvis den gamle og den nye version samt forskellen  
ved at høre en dreng og en pige sige konkrete replikker

Romeo & Julie 
- før og nu
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BALKONSCENEN I DEN MODERNE UDGAVE 
– SOM DEN LYDER I 
ROMEO & JULIE 9.0.

CARINA:  Jeg tror jeg er forelsket
EMMA:   I hvem?
CARINA:  Jeg tør ikke sige det:
JULIE:       Er det en vi kender
CARINA:  JA omg Ja.
ALDINA:  Hvordan føles det?
CARINA:  Det føles fantastisk, det føles som om hele verden drejer rundt, 
   man bliver rød i hovedet, når man tænker på personen. 
   Har I aldrig prøvet det?
JULIE:    Jo
CARINA:  Så ved I da også, hvordan det er?
EMMA:   Ja, det føles fantastisk men også lidt mærkeligt, man tænker på per-
sonen hele tiden.
JULIE:   Det kan også være lidt irriterende.

ALDINA:  Kærlighed behøver ikke kun være forelskelse, det kan også være  
   kærlighed til dine venner og familie

SALMAS FØLELSE 1: Fuck, nu kommer han, jeg ved ikke hvad skal jeg sige, 
   sidder mit hår okay, dufter jeg godt?
ANDERS:   Hej.
SALMA:   Hej Anders.
ANDERS’ FØLELSE 1:  Så, nu kommer hun.
ANDERS:   Er det bare mig, eller er det ret hot herinde?  
SALMA:   Ikke rigtigt.
ANDERS:   Nå men så er det vel bare dig der er hot.
SALMAS FØLELSE 2:  Waoooow en plat scorereplik.
ANDERS’ FØLELSE 1:  Nu er det nu, nu inviterer du hende ud.
ANDERS’ FØLELSE 3:  Tænk dig nu om. Har du overhovedet lavet en plan b? 
   Hvorfor har du ikke lavet en plan b?!
ANDERS’ FØLELSE 1:  Du kan godt.
ANDERS’ FØLELSE 2: Du har jo ingen chance, bare ydmyg dig selv.
SALMAS FØLELSE 1:  Han inviterer dig ud nu.
ANDERS:   Jeg har to billetter til en god film her i weekenden, og jeg ville høre  
   om du ville med.
SALMAS FØLELSE 1:  Fuck, jeg vidste jeg skulle have taget en anden kjole på.
SALMAS FØLELSE 3:  En gratis tur i biffen, det skulle da være den eneste grund til at sige ja.
SALMAS FØLELSE 2:  Sig nej, seriøst se lige hvor grim han er.
SALMAS FØLELSE 1:  Sig ja, han er sød.
ANDERS’ FØLELSE 1:  Foreslå i stedet cafe.
ANDERS’ FØLELSE 2:  Kan du ikke huske hvad der skete sidst? Det gik jo ikke godt, vel?
ANDERS’ FØLELSE 3:  Du skal ikke invitere hende på café nu, det ville bare gøre det hele værre.
ANDERS:   Hvis du ikke har lyst til at tage i biffen kunne vi jo lave noget andet?
SALMA:   Som hvad?
ANDERS:   Som en café.
SALMAS FØLELSE 2:  Sig nej, det bliver akavet, hvad nu hvis I ikke har noget at snakke om?
SALMAS FØLELSE 3: Så hellere biograf, så behøver du ikke se på ham.
SALMAS FØLELSE 1:  Sig ja, så kan I sidde og snakke.
SALMA:   Ja.
ANDERS:   Så henter jeg dig om en time.
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SALMAS FØLELSE 1:  Yes så kan jeg lige nå at skifte tøj.
ANDERS’ FØLELSE 2:  Drop det, lad være med at dukke op.
ANDERS’ FØLELSE 3:  Hvad nu hvis det er hende, der ikke dukker op? Hvad nu hvis 
   hun ringer lige om lidt og siger, at hun alligevel ikke gider?  
   Hvorfor lytter du aldrig til mig!?
ANDERS’ FØLELSE 1:  Du gjorde det!

FARAH:   Kærlighed betyder at man skal være trofast for hinanden.
LEA:   Kærlighed kan gøre dig skør.
VIKTOR:  Kærlighed kan også være mellem venner, fx Bromance.
MARCO:  Hvad er Bromance?
MARIE:    Kærlighed betyder alt.
FARAH:   Rigtig kærlighed er sjældent.
ANDERS:   Kærlighed er uopnåeligt.

SOFIE:   Min første kærlighed blev gengældt.
ANDERS:  Min første kærlighed blev ikke gengældt.
SOFIE:   Min første kærlighed var til en dreng.
ANDERS:  Min første kærlighed var til en pige.
SOFIE:    Min første kærlighed var nem.
ANDERS:  Min første kærlighed var hård.
SOFIE:   Min første kærlighed varede længe.
ANDERS:   Min første kærlighed var kort.
SOFIE:   Min første kærlighed var lykkelig.
ANDERS:  Min første kærlighed var ulykkelig.

SOFIE MARIE:  Romeo, åh Romeo, hvorfor er du Romeo?
GUSTAV:  Hvem fanden er Romeo?
SOFIE:   OMG! Kender I ikke ham?
GUSTAV:  Næ, hvem er det?
MARCO:  Er det ikke ham fra Pizzeriaet?
SOFIE:   LOL, Hvordan kan I ikke kende ham? Altså HALLO!
SOFIE MARIE:  Han er med i den kendteste kærlighedshistorie nogensinde!  
   Den blev skrevet I 1500 tallet af Shakespeare. 
   Det er en klassiker!
GUSTAV:   Så er det da klart, at vi ikke kender ham, hvis historien 
   er mere end 400 år gammel.
SOFIE MARIE:  Mange af nutidens historier er inspireret af den historie. 
   Fx Titanic!
MARCO:  Hvad handler den om?
SOFIE:   Øhm  Kærlighed.
GUSTAV:  Hvilken slags kærlighed?
SOFIE MARIE:  Ulykkelig kærlighed.
MARCO:   Fortæl!
SOFIE MARIE:   Det hele startede med 2 familier …....
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OPGAVER
Sammenlign de to tekststykker. Hvordan er de forskellige? 
Hvad har de til fælles?

Hvordan kan man se på dem, at de er skrevet på forskellige 
tidspunkter?

Gå sammen i en gruppe og find en scene i Romeo og Julie eller 
et andet Shakespeare-stykke, og skriv det om til jeres eget sprog. 
I må gerne tilføje ting til handlingen!
Spil scenen for klassen.

 

1.

2.

3.
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Hvad er det, et C:NTACT-projekt kan i 
modsætning til almindelig undervisning?

For det første synes jeg, at det lærer eleverne en 
masse om sådan noget med at være afhængige af 
hinanden. Og så kan det lære dem en masse om 
at stå frem, og at turde at tage scenen. Disciplin 
synes jeg også, at teater kan lære dem - i hvert 
fald til sidst i processen, hvor det forhåbentlig går 
op for dem, at det her, det er alvor. Og sidst, men 
ikke mindst, så lærer eleverne at turde give noget 
af sig selv og turde at dumme sig – det tror jeg, at 
mange af dem ellers er bange for. 

Er projekter som disse med til at udvikle ansvar?

Ja, det synes jeg – det handler igen om,  at man 
er afhængige af hinanden. Eleverne opdager, at 
hvis der er en der bliver væk, så har man lidt af 
et problem. De har et ansvar selv for at slutpro-
duktet bliver godt.

Men også det, at de i processen selv skal pro-
ducere noget af indholdet er med til at udvikle 
ansvar. De kommer ikke bare og så er der en fær-
dig tekst til dem. De skal selv være med til at lave 
det her stykke. Så på den måde bliver der også 
lagt noget af ansvaret over på dem. 

Hvordan forbereder man eleverne på 
et C:NTACT-projekt?

Det er optimalt, at de ser filmen ” Romeo & Ju-
lie” med Leonardo DiCaprio fra 1996 og i engelsk 
læser nogle uddrag af teksten. At de hører noget 
om Shakespeares tid og historien, men måske 
også noget om, hvordan det her stykke har væ-
ret produceret uendeligt mange gange siden… 
også i moderne kontekster i dag. Og hvad er det 
så for nogen temaer? Og hvorfor er det, at det 
er relevant i dag? - At man tager de der snakke.

I forhold til at afstemme elevernes forvent-
ninger, er det en god ide, at have haft C:NTACT 
ude i klassen. Vi har for eksempel tit haft C:N-
TACT ude og lave workshops i 7. klasse, så ele-
verne har fået en forsmag på, hvordan det er at 
arbejde med nogle af de her ting. Jeg synes også, 
det er vigtigt at lave den elevkontrakt, I laver. Alt-
så at sige: jamen I kommer ud på et teater, og det 
er faktisk en arbejdsplads - det er professionelle 
mennesker, I skal ud og møde, så I skal under-
skrive en kontrakt. Det synes jeg gør det sådan 
lidt… at det rykker ud af skoleregi. Det kan også 
være en god ide at høre om oplevelsen fra andre 
elever, der har været med i forestillingen - de kan 
komme og fortælle om, hvad de har oplevet, og 
hvordan det har været at deltage. Hvad har væ-
ret en udfordring, og hvad har været godt? 

Interview med 
en lærer

Nanna er integrationsvejleder på Blågård 
Skole og har deltaget i flere Romeo & Julie 
forløb med forskellige klasser.
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Hvordan kan man rent administrativt 
forberede sig bedst muligt?

Det er noget med, at jo tidligere man ved det, 
des bedre kan man lægge skemaerne om. Både 
så man kan lægge om til nogle af de fag, som 
man er bange for, at eleverne går glip af, og også 
sådan i det hele taget noget lidt mere skematek-
nisk - hvordan kan vi lægge lærernes skemaer 
om? Og der vil jeg sige; det der med at sætte sig 
ned med produktionsplanen, kigge på den sådan 
helt konkret. Hvem kan tage hvilke vagter? Hvor-
dan går det op? Det går jo også ind i en afdeling, 
når man tager en hel 8. årgang ud - de lærere 
er jo også inde i andre årgange, så det er hele 
afdelingen, der skal forberedes på det.  Og skole-
ledelsen skal bakke op om det.

Erfaringerne er, at jo mere det er de samme 
lærere, der kommer med hver dag, des bedre er 
det. Man skal jo ikke kun have relationer til sine 
egne elever, man skal faktisk også nå at få nogle 
relationer til dem fra de andre skoler. Nu er jeg 
selv kun med én gang om ugen i år og det synes 
jeg er svært. Det er sværere at gå ind i konflikter. 
Det der med at kende dem og vide, hvordan man 
skal gå til hvilke elever. Så jo mere man er her, 
des nemmere bliver det. 

Hvad er den største udfordring med et projekt som 
ROMEO & JULIE 9.0?

At få eleverne til at se pointen med det! Min 
erfaring er, at de har det rigtig sjovt i starten af 
processen – de synes det er spændende og nyt. 
Og så kommer der altid en periode, som er lidt 
svær - hvor de ikke kan se stykket for sig end-
nu, de kan ikke se sammenhængen, og de ved 
ikke, hvor de skal hen. Så der handler det om at 
få dem til at se pointen – at lige om lidt, så står I 
altså der oppe på scenen og skal aflevere noget.

Men selvfølgelig er det også en udfordring at 
få dem til gerne at ville det. Der kan være elever, 
der er kommet med, som overhovedet ikke har 
lyst til det. For det er jo ikke et fuldkommen frit 
valg. Så det er selvfølgelig også en udfordring, at 
det både skal være sjovt og alvorligt. 
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Oversigt over de vigtigste film 
baseret på/inspireret af Romeo & Julie
Romeo og Julie af George Cukor (1936)
Les amants de Vérone (En sommers lykke/The Lovers of Verona) af André Cayatte (1949)
Romeo and Juliet af Renato Castellani (1954)
Romeo og Julie af Lev Arnshtam og Leonid Lavrovsky (1955)
West Side Story af Robert Wise/Jerome Robbins (1961)
Romeo og Juliet af Franco Zeffirelli (1968)
Rami og Julie af Erik Clausen (1988)
Romeo + Juliet af Baz Luhrmann (1996)
Shakespeare in Love af John Madden (1998)
L’Esquive (Games of Love and Chance) af Abdellatif Kechiche (2003)
Romeo and Juliet af Carlo Carlei (2013)
Romeo and Juliet af Don Roy King (2014)

Klassen inddeles I 4-6 grupper.  Hver gruppe får 
nu til opgave at finde scener fra hver deres film-
version af Romeo & Julie - f.eks. på youtube.dk

I grupperne diskuterer man nu forskellene og 
lighederne mellem den udvalgte filmudgave 
og Betty C:NTACTs ROMEO & JULIE 9.0 
– visuelt såvel som sprogligt.  

Herefter fremlægger grupperne for hinanden 
– med vægt på hvilke fordele og ulemper, der 
kan være ved de valgte fortolkninger.

Romeo & Julie 
på film

GRUPPE-
OPGAVE

1.

2.

3.
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Digt:
Hvis du var min ven

Hvad handler teksten om?

Hvilke(n) scene(r) i forestillingen 
minder den jer om?

Kan i genkende det tema, 
der er i teksten, fra jeres eget liv?

Spørgsmål

til digtet: 

1.
2.

3.

Hvis du var min ven ville jeg acceptere dig som du er.
Hvis du var min ven ville jeg købe en Liban til dig.
Hvis du var min ven ville jeg spise sammen med dig.

Hvis du var min ven så ville jeg gøre alt for dig.
Hvis du var min ven ville vi altid ha det sjovt.
Hvis du var min ven ville jeg aldrig lyve for dig.

Hvis du var min ven ville jeg stole på dig.
Hvis du var min ven skal jeg hjælpe dig.

Hvis du var min ven så ville det være dejligt.
Hvis du var min ven ville jeg være der for dig.
Hvis du var min ven ville jeg altid være loyal.

Hvis du var min ven ville jeg være der i medgang og modgang.
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TABLEAUER
TO FAMILIER I ”KRIG”
ROMEO OG JULIES 
FØRSTE MØDE 
UMULIG KÆRLIGHED
HÅBET OM AT ALT 
ENDER GODT ALLIGEVEL 
ROMEO OG JULIES DØD
Del klassen op i grupper og lav de 
fem forskellige tableauer. I hvert 
tableau skal der være en skulptør, 
som opstiller de andre i positioner, 
der demonstrerer temaet.

Udfør opgaven uden at tale sammen 
– det er skulptørens opgave fysisk at 
vise, hvordan de enkelte positioner 
skal se ud. Fremvis tableauerne for 
de andre grupper og sammenlign 
resultaterne.

IMPROVISATION
Hver gruppe vælger et af temaerne 
og improviserer sig frem til et kort 
handlingsforløb med udgangspunkt i 
tableauet og Romeo og Julie historien. 
Afprøv idéer i handling, ikke gennem 
diskussion!

STOP! TÆNK!
Hver gruppe fremviser deres scene 
for klassen. En ordstyrer iblandt 
publikum kan afbryde scenen op til 
flere gange med udråbet: 

»STOP! TÆNK!«

Ved denne instruks skal aktørerne 
stille handlingen på pause og ”tænke 
højt” ved at afsløre de tanker, der 
ligger bag karakterens handlinger. 
Dette fortsætter uden stop, indtil 
ordstyreren råber ”spil videre!”.

DEN VARME STOL
Enkelte karakterer udvælges én for 
én til at blive forhørt af resten af 
klassen. Stil spørgsmål om, hvad 
han/hun (i rollen) synes om de 
andre karakterer, de handlinger 
der udspiller sig, osv. For eksempel 
kunne man spørge Romeo:

-  Hvad er det fantastiske ved Julie?
-  Hvordan har du det med Julies
 familie?
-  Hvad er dine drømme for 
 fremtiden?
-  Hvad kunne du godt tænke dig at  
 ændre ved dit liv? Osv...

Opgaverne er inspireret af Augusto Boals øvelser 
fra Games for Actors and Non-actors. 
Routledge, 2002 (1992).

1. 2.

3.

4.

OPGAVER 
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Svarene:

1. Shakespeare blev født i 1564. Han døde i 1616
2.  Shakespeare skrev 37 skuespil.
3.  Anne Hathaway, som han blev gift med som 
 18-årig og var sammen med hele livet.
4.  Julie (på engelsk: Juliet)
5.  Hamlet
6.  Stratford-upon-Avon
7.  Et teater, som Shakespeare havde ejerskab 
 i og hvor mange af hans stykker blev opført.
8.  Ja. Han spillede i sine egne stykker.
9.  William
10.  Kronborg

Shakespeare-
     Quiz

Romeo & Julie 
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BALKON-SCENE 
– klassisk udgave:
Fornægt   = Tage afstand fra
Afkald  = Frasige sig sin ret
Fuldkommenhed =  Det perfekte
Gendøbt  =  Døbt igen
Helgeninde =  En kvindelig helgen 
  (en person, der er nær ved gud 
  og derfor hellig).
Jomfru  =  En uskyldig kvinde 
  (eller mere bogstaveligt: 
  En kvinde, der ikke har 
  ligget med en mand)

BALKON-SCENE 
– ny udgave:

Elskovs  =  Kærligheds
Omsvøb  =  At pakke noget ind 
  (frem for at sige det lige ud)
Salig  =  Den som ikke følger 
  ugudelige menneskers råd.
Fuldbyrde  =  Gøre alvor af
Nødigt  =  Uden lyst
Paradise Hotel  =  Populært TV3 program 
  for og med unge.

Ordforklaring 


