
Teater Halland sätter upp tidernas klassiska komedi under 2012

ARRANGERA BUSSRESA MED KLASSISKER

Det stundar till bröllop i Aten. Kärleken drabbar den unga 
Hermia som är förälskad i Lysander – men som av hennes pappa 
inte anses duga. Han vill hellre se den unge Demetrius som 
dotterns man, men Demetrius å sin sida älskas besinningslöst 
av Helena.
       De flyr ut i skogen. Där övar i hemlighet några amatörskå-
despelare en pjäs inför bröllopet. I stan vågar de inte fjanta runt 
med teater, tänk om någon ser. I skogen finns också alvernas 
kung och drottning och inte minst deras oberäknelige narr 
Puck. Långt bort från den trånga vardagen kan passioner få fritt 
spelrum, och inget är längre detsamma. Om nödvändigheten att 
ibland låta passionen, inte normen, styra valen i livet.

PRODUKTION: Teater Halland
Regi: Daniel Rylander, Scenografi: Nynne Moe

Till Riksteaterföreningar och andra teatertokiga grupper

Bygg ihop ett oslagbart Shakespeare- 
koncept och kom till Varberg i höst!
Under sommaren 2012 spelas Teater Hallands En Midsommarnattsdröm på Tjolöholms 
Slott. I höst flyttar hela ensembeln och scenografin in i Teater Halland Stora Scen i 
Monarkhuset i Varberg. Det ger dig som arrangör en möjlighet att göra en teaterresa 
som en del i höstens teaterprogram.

Genom bra kontakter med hotell, restauratörer och Shakespeare-föreläsare kan vi 
erbjuda olika paket till ett unikt teaterpaket för ditt resesällskap. 
Priser anges per person inkl moms SEK.

 Min 20 pers Min 30 pers

Teaterbiljett 300:- 280:-

Exempel på tillägg du kan göra:
•  Möte med Robert Lyons, Shakespeareexpert och ”Gbg Univ. bästa talare”!
•  Afternoon Tea
•  Besök på Varbergs Fästning/Hallands Kulturhistoriska Museum
•  Middag/buffé på Teater Halland eller annan restaurang
•  Övernattning på Hotell Gästis (Bokhotellet) eller Clarion Collection Hotel Fregatten

Kontakta oss per telefon så diskuterar vi ett lämpligt upplägg.

Kontakta oss för information om föreställningstider och datum!

Föreställningslängd inkl paus 2,5 tim. 

Bästa hälsningar
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