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BAGGRUNDS- OG INSPIRATIONSMATERIALE

AF WILLIAM SHAKESPEARE

SHAKES



KÆRE ELEV OG UNDERVISER
Vi vil med forestillingen Comedy of Errors (på dansk: Tvillingerne) vise jer, at Shakespeare var 
cool, sexet og skidesjov. At Shakespeares fortællinger har fællestræk med mange af de store 
Hollywoodfilm, vi ser i biografen i dag – og at hans sprog ikke ligger langt fra moderne former som rap 
og spoken word.

Som ramme for forestillingen har vi valgt en rå sportshal på Vesterbro, hvor unge til daglig ellers 
dyrker parkour, spiller basket og danser.  Vi har, så vidt det var muligt, bevaret Shakespeares sprog i 
scenerne, men ladet nutidige fortællere kommentere undervejs.

Vi vil spille et af Shakespeares sjoveste og mest vanvittige stykker, hvor partnerbytte, lir og krig er på 
banen – krydret med den ene misforståelse efter den anden.

Men stykket handler også om to hold tvillingers adskillelse, deres søgen efter hinanden og følelsen af 
ikke at vide, hvem man er og hvor man hører til. 

I scenografien og kostumerne blander vi Shakespeares tid med nutiden. Store hvide kraver (typiske på 
Shakespeares tid) er sat sammen med sportstøj, parykkerne er lavet af coladåser og basketbolde – og 
skuespillerne kører på cykler og løbehjul. 

Undervejs vil skuespillerne få brug for jeres hjælp blandt publikum. De vil spørge, om de må låne 
playlists fra jeres telefoner, og vil i det hele taget spørge jer lidt til råds i løbet af forestillingen – hvis 
de fx nu får svært ved at sætte ord på en særlig følelse. 

Vi håber at I – ved brug af inspirationsmaterialet her – vil have en god idé om, hvem Shakespeare var, 
når I sidder i sportshallen og skal til at se Comedy of Errors. Og så håber vi, at I bagefter tænker: ham 
Shakespeare – han var da skidesjov (og alt muligt andet.)

God fornøjelse med både inspirationsmaterialet og forestillingen!

– The Shakes
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HANDLING
De to byer Ephesus og Syrakus er i krig.

Den rige Egeon og hans kone Emilia har tvillinger, som begge er døbt Antonio. Tvillingerne har to 
tjenere, som begge hedder Dromio.

Under en kraftig storm bliver Egeon og Emilia, Antonio og Antonio, Dromio og Dromio revet fra 
hinanden i en skibsulykke. 

Den ene tvilling og hans tjener bliver taget med af en ond fisker, og vokser op i byen Ephesus. Den 
anden tvilling og hans tjener vokser op hos faren Egeon i byen Syrakus. 

Egeon savner sin anden søn, Emilia begge sine sønner – og tvillingerne deres respektive søskende. 
Dette præger familiens liv, og særligt tvillingernes ungdom, som er præget af en konstant søgen og 
følelse af identitetstab. 

I jagten på sin tabte søn bevæger Egeon sig en dag til byen Ephesus, krigsfjendens territorium – og 
som er kendt for at have både troldmænd, spøgelser og forvandlingskunstnere boende. Egeon har 
overtrådt Ephesus’ love ved at træde ind over bygrænsen, og bliver stillet over for et ultimatum: enten 
betaler han en stor sum penge til byen – ellers vil han blive henrettet. 

Uden at vide det befinder alle de søgende familiemedlemmer sig pludselig i samme by, og 
forviklingerne vil ingen ende tage. 
Men på magisk vis bliver alle misforståelser og forviklinger opklaret hen mod slutningen – og stykket 
ender for alle familiemedlemmer og tjenere i fryd og gammen…
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OM SHAKESPEARE
William Shakespeare (1564 – 1616) er en af verdens mest berømte forfattere.  Han blev født i den 
engelske by Straford-upon-Avon, gik som barn i latinskole og stiftede her bekendtskab med de græske 
dramatikere. Som 18-årig giftede han sig med den 26-årige Anne Hathaway. Sammen fik de tre børn, 
hvoraf to af dem i øvrigt var tvillinger.

Det er ikke meget mere, man ved om Shakespeares privatliv, men historien fortæller dog, at 
han som 21-årig begyndte en karriere i London som succesfuld skuespiller, forfatter og medejer 
af teaterkompagniet Lord Chamberlain’s Men. Sammen med sit teaterkompagni grundlagde 
Shakespeare teatret The Globe, på sydsiden af Themsen i London, hvor Shakespeares egne stykker 
blev sat op. 

En del år senere – da Shakespeare er 49 – vender han tilbage til sin fødeby Stratford-upon-Avon, hvor 
han dør som 52-årig.

Nemmere er det at blive klogere på Shakespeares professionelle liv som forfatter: 

Som kun 19-årig skrev Shakespeare Comedy of Errors og blev inspirereret til handlingen – som så 
mange gange i hans karriere – af andre tidligere store digtere. Handlingen i Comedy of Errors er fx 
inspireret gevaldigt af den romerske komediedigter Titus Maccius Plautus (254 – 184 f. Kr.). Plautus’ 
mest berømte stykke hed The Menaechmi – ofte oversat til The Twin Brothers – og handler også om to 
tvillingebrødre, hvoraf den ene bliver revet væk fra sin far. 

I løbet af sit liv skrev Shakespeare 34 skuespil og 154 sonetter*, og hans skuespil kan man inddele i 
følgende genrer: tragedier (ex: Romeo og Julie), komedier (ex: Comedy of Errors/Tvillingerne & Trold 
kan tæmmes) og historiske værker (ex: Richard III). 

I sin samtid var Shakespeare en anerkendt forfatter med stor succes, men vi skal et par århundreder 
frem – frem til 1800-tallet – før han opnår den verdensomspændende anerkendelse, hans 
forfatterskab bliver tildelt, også den dag i dag. 
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Shakespeare og sproget
En stor del af grunden til, at vi i det 21. århundrede læser og opfører Shakespeares 400 år gamle 
værker, er sproget. Flere karakteriserer det som livagtigt, hårdtslående og lyrisk**. Kombineret med, 
at han skrev om tidløse temaer som kærlighed, had, liv og død har læsere stadigvæk lyst til at læse 
ham, og bliver inspireret af og kan relatere til hans fortællinger. 

Her næsten 400 år efter Shakespeares død, bliver mange af hans skuespil fortsat spillet på teatre 
verden over. Teatret The Globe, som han selv var med til at starte, ligger stadig ved Themsen i London 
og opfører flere Shakespeare-stykker i løbet af en sæson. For eksempel har de lige opført Comedy of 
Errors.

* En sonet er et digt på i alt 14 linjer, lavet på rim

** En lyrisk tekst gengiver en intens øjebliksoplevelse. Lyrik fortæller ikke en historie, som en roman gør, men koncentrerer sig 
mere om en følelse eller stemning. Lyrik indeholder ofte rim, rytme – endda nogen gange melodi og klang. 

Bud på arbejdsspørgsmål
Kendte du til Shakespeare før du og din klasse skulle ind at se The Shakes’ forestilling?  
Hvis ja – hvad vidste du om ham? 

Hvad kendetegner en tragedie? En komedie? Et historisk værk? Skriv et par stikord, som 
karakteriserer hver genre

Skriv en sonet om kærlighed (til din familie, en kæreste, et kæledyr) – husk det skal rime og max 
må fylde 14 linjer
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TEKSTUDDRAG: VERS OG PROSA
Temaerne i Shakespeares stykker er eviggyldige, hvilket også er grunden til, at mange – også i dag 
– kan relatere til hans fortællinger. Og selvom vi hos The Shakes mener, at man nemt kan drage 
paralleller mellem Shakespeares sprog og vores moderne sprog, så kan man naturligvis se og høre, at 
sproget trods alt er over 400 år gammelt. 

Fx var det på Shakespeares tid normen for digtere og forfattere at skrive på vers. De behøvede ikke 
at rime, som vi kender det fra mange sange – og Shakespeare var en af dem, som ofte skrev på ikke-
rimende vers – hvad man også kalder blankvers. Blankvers kan man tænke som et slags ’skelet’ bag 
teksten og består altid af fem jamber. En jambe er en tryksvag stavelse efterfulgt af en trykstærk. Ex: 
Dengang jeg drog af sted. 

Blankvers bliver ofte brugt, når en karakter skal udtrykke noget passioneret eller meget følelsesladet. 

Følgende tekstuddrag fra stykket er den ene tvilling Antonios replik, hvor han, ensom og modløs, 
udtrykker savnet af sin tvillingebror:

Side 7 

ATONIO S
For verden er jeg som en dråbe vand,
der søger i et hav en anden dråbe
og går i ét med havet mens den søger,
usynlig, slettet af sin egen higen.
Og når jeg leder efter mor og bror
fortaber jeg mig kun, imens jeg leder

Bud på arbejdsspørgsmål
Find og tæl jamberne i hver linje – er der fem?

Hvilke følelser, ud over ensomhed og modløshed, ligger ellers bag replikken? Og hvor ser du det i 
teksten?

Hvilken nutidig sang eller tekst synes du beskriver en følelse på en god og rammende måde? 
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Andet uddrag er et tydeligt eksempel på, at Comedy of Errors er en forvekslingskomedie, fyldt med 
misforståelser. Sprogligt er uddraget skrevet på en blanding af blankvers og prosa. Modsat blankvers 
er prosa tekst, som ikke er bundet op på et særligt skelet eller særlige regler og kan derfor dække 
over nærmest al slags tekst; fra dronningens nytårstale til romaner.  
 
Prosa blev i Shakespeares stykker tit brugt til at udtrykke vrede og kynisme og til hverdagsscener. Her 
står prosaen i kontrast til blankverset, som i de nævnte tilfælde vil virke for stiv i sin form.  

Side 15 

LUCIANA
Fy, skam dig, svoger, hvor du er forandret.
Hvorfor behandler du min søster sådan?
Hun bad jo Dromio om at hente dig.  
[blankvers]

ANTONIO S
Hvem, Dromio?
[prosa]

DROMIO S
Hvem, mig?
[prosa]

ADRIANA
Ja, dig, og du fortalte at han slog dig
og alt imens fornægtede sit hus
og påstod at jeg ikke var hans kone.
[blankvers]

ANTONIO S
Sig mig, har du forhandlet med den dame?
[blankvers]

DROMIO S
Jeg har aldrig truffet hende før.
[blankvers]

ANTONIO S
Du lyver, slyngel.
[prosa]

DROMIO S
Nej, jeg har virkelig aldrig talt med hende.
[blankvers]

Bud på 
arbejdsspørgsmål
Hvilken grundfølelse tror du ligger bag 
Lucianas replikker? 

Hvad er en forvekslingskomedie? Find 
eksempler på andre af Shakespeares 
forvekslingskomedier

Findes der nyere film eller serier inden 
for forvekslingsgenren? Hvilke? 
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I tredje uddrag er rimet det gennemgående mønster. Rimet bliver i Shakespeares stykker ofte brugt 
som en kor/svar-effekt, i taler og sange – eller til at udtrykke plathed på. 

Side 19 

ANTONIO E
Lukker du os ind eller ej
 
DROMIO E
Og jeg sagde nej.
 
ANTONIO E
Du vil fortryde det, hvis jeg slår døren ind.
 
DROMIO S
I kommer i gabestokken, hvis I går over gevind.

Bud på arbejdsspørgsmål
Hvad gør det ved en teksts udtryk, når det skrives på rim? 

Mener du, at man kan skrive alvorlige tekster på rim? Kender du til sådan et?
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OM GAME 
GAME er en non-profit organisation, som gerne vil have mere idræt og kultur ud i gaderne.  Derfor 
etablerede de sig i 2002, hvor de sammen med en masse unge begyndte på at undervise andre unge i 
basketball, dans, fodbold og parkour.  
 
I 2010 åbnede GAME deres helt eget hus, GAME København, i en gammel remisehal på Vesterbro. 2000 
kvadratmeter er nu indrettet til, at unge hele året rundt – på alle tider af døgnet – kan spille basket, 
danse og alt muligt andet. - Fx se en Shakespeareforestilling! 
Omgivelserne er rå, og opfordrer alle til at komme og deltage i husets mange tilbud. Lige nu har GAME 
over 4500 medlemmer.  
 
Læs mere på www.gamedenmark.org  
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MINIINTERVIEWS MED INSTRUKTØR, 
SCENOGRAF OG DRAMATIKER 
Vi har interviewet forestillingens instruktør, scenograf og dramatiker for at høre mere om, hvilke greb 
de har brugt i arbejdet med forestillingen – så en over 400 år gammel tekst bliver vedkommende for 
unge i 2014.

Mia Lipschitz, instruktør:  
Shakespeare var skidesjov!

Hvorfor er Shakespeare interessant for et ungt publikum?

Shakespeare lavede rock n roll på sin tid, men bliver alt for ofte tolket som tør og kedelig. Det var 
han ikke – han var en skidesjov rebel! Som ung og inden han fik sit eget teater tog han rundt med en 
gøglertrup og spillede teater på gaden, hos hoffet – alle mulige steder. Det samme gør vi. Vi rykker ind 
i en skaterhal på Vesterbro og laver teater, hvor unge ellers spiller basket og udøver parkour. 

Hvad har I gjort for at gøre forestillingen ”unge-venlig”?

Op til premieren har vi snakket rigtig meget med en gruppe unge, som har set prøver og 
gennemspilninger – og som giver os kritik og gode ideer. Vi spørger dem fx, hvad for noget musik der 
er fedt lige nu og har fået playlists af dem. Vi har været meget i tvivl om, om vi i forestillingen skulle 
inddrage vores publikum – men her svarede de unge klart JA. Ved at inddrage publikum svarede en af 
de unge gutter, at det pludselig blev meget nærværende for ham – og at han kun syntes det var rart, 
at vi bevægede os ud af vores osteklokke på scenen. Sådan en udtalelse er en kæmpe hjælp, også i 
forhold til vores næste projekter.  

Hvordan bliver publikum helt konkret inddraget?

Det er vigtigt for os, at ingen bliver tvunget til at medvirke. Men et eksempel er, at vi gerne vil 
have publikum til at tage deres mobiler med i teatret. Og så håber vi, at det ender med, at de unge 
publikummer undervejs i forestillingen leverer soundtracket. Hvis en karakter på scenen fx føler sig 
ensom, får vi publikum til at komme med forslag til, hvilken sang der passer til netop dén følelse. På 
den måde bliver publikum medskabere af forestillingen. 
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Julie Forchhammer, scenograf:  
Pibekraver og asfalt

Hvordan indretter man en stor, rå sportshal til et teaterrum? 

Det er lidt som at lave gadeteater – fordi her fx ikke er teaterspots, som ellers er et godt værktøj til at 
skabe fokus og stemninger. Og så er scene og publikumsrækker ikke opdelt på samme måde, som i 
et traditionelt teaterrum. Her kommer vi helt tæt på publikum, kan se dem i øjnene – og spillerne kan 
sætte sig hen til dem, hvis de har lyst!  

Hvordan kommer kostumerne til at se ud?

Jeg har ladet mig inspirere af alle de basketbolde, som er her på GAME. Fx har en af kvinderne i 
stykket en hat på, som er lavet af en basketbold og tomme coladåser. Og ellers har jeg arbejdet med at 
mikse moderne træningstøj med store kraver, som var typiske på Shakespeares tid. 

Skuespillerne både cykler rundt på scenen og løber på løbehjul – hvorfor?

Jeg bor selv på Nørrebro, hvor en masse cykler ned ad gaden på hjemmebyggede dj-cykler med 
indbygget musik. Inspireret af dem har det været sjovt at tænke skuespillerne som en gøglertrup, 
med kostumer og rekvisitter bag på cyklen – og med en boomblaster på styret.  Også så vi kan rykke 
forestillingen hurtigt ind og ud af rummet – for der sker jo alt muligt andet i løbet af dagen, når vi ikke 
spiller.
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Thomas Markmann, dramatiker:  
Der er ikke langt mellem Shakespeare og rap

Hvordan angreb du en over 400 år gammel tekst?

Det tog mig flere dage at læse Shakespeares tekst, og den var helt ærligt lidt tung at komme igennem. 
Så som noget af det allerførste barberede jeg teksten ned til under det halve, og skrev nogle af 
rollerne sammen, da vi kun har fire skuespillere på scenen. Og så har vi sat teksten ind i et nyt og 
anderledes univers.

Kan du beskrive det her nye univers?

Vores forestilling skulle ikke være som et traditionelt Shakespeare-stykke, men heller ikke alt for 
moderne og hiphop-agtig. Vi har måttet finde et helt tredje univers, som både rummer Shakespeares 
ord og som kan tale ind i de unges verden. Derfor er vi rykket ind i en sportshal på Vesterbro, hvor vi 
nu er endt i et næsten absurd univers – noget, som Julie også har arbejdet med i kostumerne. Og så 
er der så meget humor i lige præcis det her stykke, og derfor har vi ladet os inspirere lidt af standup-
verdenen.

Hvad håber I et ungt publikum får ud af at se Comedy of Errors?

Den grundlæggende tanke bag at præsentere Shakespeare og hans egne, relativt ubearbejdede ord, 
har været at vise unge i dag, at der altså ikke er særligt langt mellem Shakespeare og fx rap eller 
spoken word. Vi vil vise dem, at en tur i teatret er en folkelig og tilgængelig oplevelse – lige som det 
i allerhøjeste grad var på Shakespeares tid. Og så fortæller teksten en vigtig historie om, at vi alle er 
brødre og søstre, og at vi ikke altid ser den, der står lige foran os.
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HOLDET BAG COMEDY OF ERRORS 
 

Instruktør: Mia Lipschitz

Scenograf: Julie Forchhammer

Skuespillere: Esben Dalgaard, Karin Bang Heinemeier, Mads Riisom og Marijana Jankovic

Tekstbearbejdelse: Thomas Markmann

Produktionsleder: Mette Hornbek Hansen

Teknisk chef: Raphaël Solholm

Lydkonsulent & -designer: Emil Bøll

Kostumier: Camilla Lind

Instruktørassistent: Trine Lavgesen

Presse og kommunikation: Tine Selmer Bertelsen

Undervisningsmateriale og skolesalg: Jeanne Helene D. Elkjær

Grafisk design & fotograf: Søren Meisner

Producent: Søren Normann Hansen

Spilleperiode: 8. - 31. november 
Varighed: ca. 1 time. Forestillingen spiller på dansk. 
Spilletider: tirsdag kl. 10, onsdag kl. 10 og 19.30, torsdag kl.10, fredag og lørdag kl.19.30, søndag kl.17  
Spillested: GAME København, Enghavevej 82D, 2450 Kbh. SV. 

Billetter: 40 kr. + gebyr for unge u/ 25 år. Billetterne kan købes via www.teaterbilletter.dk eller tlf. 7020 
2096.

Web: www.shakes.nu og www.gamedenmark.org 

Mød spillerne
Vi arrangerer meget gerne, at I som klasse kan møde og tale med de medvirkende inden eller 
efter forestillingen.  
Kontakt Tine Selmer Bertelsen på tine@bertelsen.org eller på tlf. 2615 6051 for nærmere aftale.
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