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Kære underviser,
100 nyforelskede Romeoer og Julier indtager Betty Nansen Teatret fra d. 9.
juni med deres egen moderne version af Shakespeares tragiske klassiker!
I en måned har 8. klasse-elever og modtageklasse-elever fra Blågård Skole,
Christianshavn Skole og Vanløse Skole øvet sig i skuespil, rap, musik, dans og
stage fight for at kunne skabe dette års ROMEO & JULIE - C:NTACTs ottende
Shakespeare produktion.
I år går det ikke mindre vildt for sig. De medvirkende har selv fortolket Shakespeares historie gennem toner, tale og bevægelse og ført Shakespeares ånd
ind i den verden man lever i som ung i 2015. Tilbage står en rå, ærlig moderne
version af ungdomstragedien.

OM MATERIALET
Forestillingen henvender sig til børn og voksne fra 11 til 111 år, mens undervisningsmaterialet 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 anvendelse i praksis, og vi håber, at du vil dele dine erfaringer med os. Skriv derfor gerne ris og ros til info@contact.dk.
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Rigtig god fornøjelse
C:NTACT

GRATIS BILLETTER
contact.dk
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C:NTACT Fonden
c/o Betty Nansen Teatret
Asgårdsvej 2,
Frederiksberg C
33 29 61 18

		

C:NTACT er en selvstændig fond, der har til huse på Betty Nansen
Teatret. Her samarbejder unge fra forskellige sociale, etniske og
religiøse baggrunde med professionelle kunstnere om at skabe
teaterproduktioner baseret på deres egne historier.
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Shakespeare			 Quiz
1. Hvornår blev Shakespeare født?
2. Hvor mange skuespil skrev Shakespeare?
3. Shakespeares kone hed det samme som en af vor tids
store Hollywood-stjerner. Hvad er navnet?

4. Hvem sagde: »O, Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo«?
5. Fra hvilket skuespil stammer disse linjer:
»To be or not to be« (på dansk: »At være eller ikke være«)

6. I hvilken by blev Shakespeare født?
7. Hvad var »the Globe«?
8. Var Shakespeare også skuespiller?
9. Hvad hed Shakespeare til fornavn?
10. Hvad hedder det danske slot, som er knyttet
til historien om Hamlet?

Find svarene
på nettet med
præcis angivelse
og et direkte link
til svaret.

SHAKESPEARE PÅ NETTET

www.shakespeare-online.com/
www.shakespearesglobe.com/
www.stratford-upon-avon.co.uk/soawshst.htm
www.folger.edu/education/sfk_kids/
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Handlingen
H

istorien om Romeo og Julie foregår i Verona i Italien og handler om
kærlighed, ære og hævntørst. Familierne Montague og Capulet er arvefjender, og gentagne gange udvikler der sig slagsmål mellem familiernes 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 møder 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 lykken. 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 forældre aner stadig intet om ægteskabet med Romeo og planlægger at gifte hende 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.

5

Romeo + Julie 8.0 · Et undervisningsmateriale fra C:NTACT · 2015

Th
som ere’s
e
rottething
n...

Hvem var ham

Shakespeare?

W

illiam 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 Chamberlain’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. Truppen 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)
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Skriv

en anmeldelse
INDIVIDUEL OPGAVE:
Skriv en anmeldelse af forestillingen ROMEO & JULIE 8.0
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?
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Romeo & Julie
– apps og instagram

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?

ROMEO & JULIE 8.0 er en modernisering
af Shakespeares klassiske tragedie, hvor
forfatterens poetiske sprog bliver fortolket
med de medvirkendes egne ord.

GRUPPEOPGAVE 1

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. Bagefter diskuteres, hvilke der virker mest relevante/brugbare i forhold til historien om Romeo & Julie.

GRUPPEOPGAVE 2

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

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
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Romeo & Julie
- før og nu
GRUPPEOPGAVE

Eleverne skiftes til at læse/spille linier fra den berømte balkonscene 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

BALKONSCENEN I ROMEO OG JULIE
AF WILLIAM SHAKESPEARE
(oversat af Niels Brunse)

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.

9

Romeo + Julie 8.0 · Et undervisningsmateriale fra C:NTACT · 2015

BALKONSCENEN I DEN MODERNE UDGAVE
– SOM DEN LYDER I
ROMEO & JULIE 8.0.
Julie kommer frem på balkonen. Romeo krydser rummet for at komme til at se hende.
ROMEO:		
		

Til publikum.
Gid jeg var den hånd og rørte ved hendes kind.

JULIE:		
		

Romeo, hvorfor er du Romeo? Fornægt din far, giv afkald på dit navn.
Sværg blot på din kærlighed og jeg er ikke længere en Capulet.

ROMEO:		
		

Til publikum.
Skal jeg kun lytte eller skal jeg svare?

JULIE:		
		
		

Det er kun dit navn der er min fjende. Du er dig selv, selv uden Montague.
Glem dit navn! Kast det bort! For det er ingen del af dig.
Til gengæld må du tage mig.

ROMEO:		
		
		

Romeo træder frem så Julie kan se ham.
Så ta’r jeg dig på ordet: kald mig din elskede, så er jeg gendøbt,
og jeg vil aldrig hedde Romeo.

JULIE:		

Hvordan kom du herind?

ROMEO:		

På kærlighedens vinger fløj jeg over, en mur kan ikke standse kærlighed.

JULIE:		

Hvis min familie finder dig, slår de dig ihjel.

ROMEO:		

Der er større farer i dit blik, end i deres sværd.

JULIE:		

Det er et held at nattens maske dækker mine rødmede kinder.

AMMEN:
		

Der kaldes udefra bagscene.
Julie!

JULIE:		

Nu må jeg gå. Farvel. Glem mig ikke.

Julie går ud. Romeo står alene tilbage. Kærlighedssangen synges og spilles.
		
		
		
		

//: When I saw you on the dance floor
Looking absolutely beautiful
Leaves me wanting more
Leaves me wanting more ://

		
		

Oh-oh, oh-oh
Feels like I’ve loved you forever

I et ophold i sang teksten kommer Julie tilbage taler over musikken fra guitarerne.
Der laves en lille stjernehimmel af mobillys bag sangerne.
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JULIE:		
Romeo! Romeo?!
		Romeo kommer løbende tilbage.
JULIE:		
		

Hvis du tør elske mig som din hustru. Så giv mig besked i morgen
om tid og sted for vielsen.

AMMEN:
		

Der kaldes ude fra bagscene.
Julie! Julie!

JULIE:		
		

Jeg kommer nu!
Nu har jeg glemt hvad jeg skal sige.

ROMEO:		

Så står jeg her til du husker det.

JULIE:		

Så glemmer jeg det for at du skal blive.

AMMEN:
		

Der kaldes ude fra bagscene.
Julie! Julie!

JULIE:		

Jeg kommer nu. Jeg kommer nu.

Kærlighedssangen tager en runde mere og sluttes. Under dette tændes alle mobiler.
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OPGAVER

1. Sammenlign de to tekststykker. Hvordan er de forskellige?
Hvad har de til fælles?

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

3. 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.
￼
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Interview med

en lærer
Martin er 42 år og underviser i dansk,
fransk, idræt og dokumentarfilm på
Blågård Skole i København.

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

Hvordan kan man rent administrativt forberede
sig bedst muligt?

”Det, jeg oplever, er, at alle deltager. Også de der
normalt ikke er deltagende i klassen, er deltagende her. Jeg har også lagt mærke til, at man
omgrupperer sig, hvis man fjerner den styrende
i en gruppe. Så finder eleverne selv en ny måde
at indrette sig på, uden at vi behøver at gribe ind.
Det er meget positivt.”

”Vi holder et forældremøde, hvor vi fortæller,
hvorfor vi har valgt, at eleverne mister nogle timer på det her. Ved samme forældremøde var
projektlederen fra C:NTACT ude og fortælle om
forløbet og om deres erfaringer med projektet
og de efterfølgende positive elev-evalueringer
Omlægning af skemaer tager også en del tid. Vi
skal have talt timer, og vi har også nogle lock-out
timer, der skal indarbejdes, så det er en kabale,
der skal gå op.
Som lærer bør man derfor sætte sig ned
sammen med afdelingslederen og få styr på den
praktiske planlægning så hurtigt som muligt. Jo
før man går i gang, jo mindre går det ud over det
faglige.”

Er projekter som disse med til at udvikle ansvar?
”Det synes jeg. Jeg var med i et andet C:NTACT-projekt sammen med 26 elever. Diskriminations-workshoppen var to meget intensive
dage, hvor det her er en længere proces.
Med diskriminationsworkshoppen oplevede
jeg et før-og-efter i klassen i positiv forstand.
Vi havde haft en fællesoplevelse, som skabte et
tættere fællesskab i klassen.
Jeg ville da ønske, min egen dreng kunne
være en del af der her, fordi der er ingen tvivl
om, at eleverne modnes, udvikler ansvar og får
en oplevelse for livet.
Jeg hører også fra gamle elever, at de ikke
længere er bange for jobsamtaler, er mindre nervøse for mundtlige eksamener, og i det hele taget føler sig mere rustet og selvsikre, når de skal
stille sig op og samtale med folk, de ikke kender.”

Hvad er den største udfordring med et projekt
som ROMEO & JULIE 8.0?
”Den største udfordring ligger i, at forløbet fylder meget fysisk og mentalt for eleverne. Derfor
skal læreren være ekstra opmærksom på undervisningen i skolen. Den skal stadig tages meget
alvorligt og forberedes godt, så eleverne ikke
mister fokus på skolearbejdet. Det skal være meget tydeligt fra begyndelsen af forløbet såvel for
eleverne som for læreren.
Mit råd er: Kast jer ud i det. ”

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

Hvis du skulle give C:NTACT et råd,
hvad skulle det så være?

”Jeg siger altid til dem, at I skal betragte der her
lidt som en arbejdsplads. Der er mange andre,
der er afhængige af jer. Det er derfor, det er ekstra vigtigt ikke at komme for sent.
Og så understreger jeg de gensidige forventninger samt mødepligt.

”Lige nu er Workshoplederne fra C:NTACT ude
at lave workshops på skolerne før eleverne kommer ud på C:NTACT, og jeg ved, at man har overvejet at droppe dem og gå direkte i gang på C:NTACT. Jeg mener imidlertid, at det er fornuftigt at
starte på skolerne, da eleverne på den måde får
et kendskab til workshoplederne inden og omvendt. På den måde virker det hele ikke så fremmed, når de kommer ud.”
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Romeo & Julie
på film
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)

GRUPPEOPGAVE

1.
2.
3.

Klassen inddeles I 4-6 grupper. Hver gruppe får
nu til opgave at finde scener fra hver deres filmversion af Romeo & Julie - f.eks. på youtube.dk
I grupperne diskuterer man nu forskellene og
lighederne mellem den udvalgte filmudgave
og Betty Nansen Teatrets ROMEO & JULIE 8.0
– visuelt såvel som sprogligt.
Herefter fremlægger grupperne for hinanden
– med vægt på hvilke fordele og ulemper, der
kan være ved de valgte fortolkninger.
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RAP BATTLE

Capulet VS. Montaque
MONTAQUE – OMKVÆD:
Helt ærligt, tror I selv I kan klar’ den?
Capulet, I langt under standarten
Slår jer itu så I forstår det nu
Kærlig hilsen familien Montaque!

Capulet vi står sammen som en hær
Tror I i er noget værd, hah, lyt og lær
Og stop mens det stadig er under kontol
Inden vi tramper jeres sjæle og plaffer jeres knold
Hvem tror I egentlig I er?
At være eller ikke at være
I er nogle tøser med tomme lommer
Kongerne de kommer I falder ned som blommerne
gør om sommeren’

CAPULET, OMKVÆD:
Byens bedste renommé
Montaque fat nu det
Vi’ umulige at battle med
For vi’ familien Capulet!
BATTLE:
Helt ærligt, tag og gro et par løg
Gentager bare hvad farmand har sagt, papegøj’
Mine rim hurtige ligesom klapperslanger
Vi stopper først når I ligger på jorden og jeres hus står i
flammer
I har så meget at lære
Vi kæmper for navnet, for byen og for familiens ære
Tror I egentlig I er noget i forhold til os?
Dengang I blev ammet lærte vi at slås!
Step tilbage mens I stadig har chancen
I kan meget nemt miste balancen
I er ik’ mere værd end en 5’er
Mister jeres lemmer,
glemmer hvem der bestemmer venner det os!

CAPULET VS. MONTAQUE:
Det er Capulet der ejer det her sted
Og I kan ikke følge med
Men hvis I vil slås så gør vi det med glæde
Dolker jeres folk og wallah I går kold’
og vi holder sammen som en kæde
Verona er vores, I ved det
Det os der er skyld i hvad byen er blevet til
I ved det er sandhed
Nutid – datid, byen er vores for altid
TYBALT TIL ROMEO:
Hvorfor er du så stille lille Romeo?
Er det fordi du ved det falder sammen som domino?
Du er ikke så utrolig go
Nååårrh, Græder du? Rolig nu, Rolig nu
MERCUTIO TIL TYBALT:
Tybalt din kujon, så kom hvis du virkelig vil
Kom an, lad mig se hvad du duer til
Så jeg kan slagte dig som et får
Lad os kæmpe til kun én mand står!

Spørgsmål
til teksten:
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1.
2.
3.

Hvad handler rappen om?
Hvilke(n) scene(r) i teksten
minder den jer om?
Kan i genkende den konflikt,
der er i teksten, fra jeres eget liv?
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OPGAVER

1.

2.

4.

TO FAMILIER I ”KRIG”
ROMEO OG JULIES
FØRSTE MØDE
UMULIG KÆRLIGHED
HÅBET OM AT ALT
ENDER GODT ALLIGEVEL
ROMEO OG JULIES DØD

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!

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:

TABLEAUER

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

3.

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

DEN VARME STOL

- 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...

»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!”.

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