LasseMaja och Hamletmysteriet
Jonna Nordenskiöld i samarbete med Martin Widmark



Om uppsättningen
Urpremiär: 20 oktober, Stora scenen
Speltid: 2 timmar inklusive paus
Rekommenderas från 7 år
150 kronor för besökare under 26 år
I pauserna för LasseMaja och Hamletmysteriet finns det möjlighet att köpa korv
med bröd för de allra minsta i Paulikafét.

”en hantverksmässigt helgjuten barnföreställning med härlig
publikkontakt” Expressen
”särskilt briljerar titelduon Lasse (David Arnesen) och Maja (Tiril Wishman EegHenriksen) i sitt paradnummer innan paus.” Expressen
”…en karaktär går utanpå allt: David Books präst. Fantastiskt förvirrad, energisk och
frånvarande i samma rörelse.” DN
”Eric Sterns bagare Dino Panini spelar en ytterst originell Hamlet med nerverna på
kroppen.” SvD
”Dinos fästmö Sara Bernard görs med vass ackuratess av Jennie Silfverhjelm” SvD
”Kalle Westerdahls välmenande polismästare har vissa likheter med kollegan Bastian i
Kamomilla stad” SvD
”Hulda Lind Jóhannsdóttir går all in som den robusta kulturtanten Barbro Palm med
regidrömmar” SvD

LasseMajas detektivbyrå flyttar in på teatern!
Lasse och Maja har tagit ledigt ifrån detektivbyrån för att hjälpa museichefen
Barbro att sätta upp Hamlet. När repetitionerna pågår som bäst inför kvällens
premiär frågar de Barbro om inte prästen kan få spela vålnaden. Snabbt
måste prästen sätta sig in i handlingen och med hjälp av alla skådespelarna få
hela pjäsen förklarad för sig. Mitt i allt detta upptäcker de plötsligt att
kungakronan har försvunnit. Vem har tagit den? Med hjälp av publiken måste
detektivduon nu, innan ridån går ner, ta reda på vem som lagt beslag på den
åtråvärda kronan.
Missa inte LasseMaja och Hamletmysteriet – en klurig föreställning som räknar
med att publiken har gnuggat geniknölarna ordentligt!
Ett samarbete med Blixten & co. Uppsättningen åker ut på sverigeturné hösten
2019.
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