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Den 10. april viser vi HAMLET som rock’n roll-musikteater. Det er 7 veloplagte skuespillere fra Mongo 
Park Allerød, som giver sig i lag med den store klassiker i en moderne ”House of Cards”-udgave. Det er 
næstsidste forestilling i denne sæson. Køb billetter på http://www.jmts.dk/arrangementer/hamlet

HAMLET
JYSK MUSIKTEATER store sal - tirsdag den 10. april kl. 19:30

Teatret Mungo Park er opkaldt efter en skotsk læge 
og opdagelsesrejsende, som i slutningen af 1700-
tallet udforskede ”hvide pletter” på kortet langs 
Nigerfloden. Målet for teatret Mungo Park er 
tilsvarende at kortlægge endnu ikke udforskede 
områder i det uendelige teaterlandskab. Det kan 
man også sige om denne specielle udgave af 
Hamlet, hvor hovedpersonen spilles af en kvinde – 
hvilket dog ikke er nyt: Både Asta Nielsen og Sarah 
Bernardt har spillet rollen som Hamlet.

Foto: PeterBoel

Rikke Lylloff spillerHamlet
Foto: Martin Greis-Rosenthal 

Hamlet er klar til at blive konge. Han har forberedt 
sig på det hele sit liv. Men ved kongevalget peger 
hans egen mor på Hamlets onkel, som hun også 
gifter sig med. Hamlet får en mistanke: Var det helt 
naturligt, da hans far – den gamle konge – døde? 
Stod hans onkel bag et statskup? Hamlet er en 
veluddannet humanist, der troede, at han skulle 
bruge sit liv på politik, fred og familieliv. I stedet 
finder han sig selv i et spil fuld af intriger, hævn, 
magt og død. Hans redskab bliver teatret i kraft af 
nært venskab med skuespillere fra byen. Hvordan 
kan Hamlet være sikker på at gøre det rigtige? 
Hvordan kan han bruge sit liv til gavn for 
Danmark? 

Medvirkende: 
Rikke Lylloff, Henrik Prip, Marianne Mortensen, 
Anders Budde Christensen, Jonas Munck Hansen, 
Mads Hjulmand og Nana Morks 

Varighed: 110 minutter

Anmelderen i ”Ungt teaterblod” skrev: Hamlets 
rejse for at finde ud af, hvordan han kan bruge sit liv for 
Danmark, bliver ledsaget af musik. Mungo Park har 
været teksttro, men ikke nødvendigvis bogstavtro. De har
sat musik bag nogle af ordene og forvandlet dem til 
sange. Musikken spilles af alle skuespillere og sætter en 
helt utrolig stemning. 
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