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Två ungherrar 
i Verona
Shakespeare fyller 450 år! För första gången på 45 år sätts Sha-

kespeares komediklassiker Två ungherrar i Verona upp 
i full skala på Royal Shakespeare Companys scen. Den 

25 oktober, kl. 18 visas den inspelade versionen på 
Cnema i samarbete med Riksteaterföreningarna KariN, 
KARIL och Vadstena teaterförening. Föreställningen på

 Cnema introduceras av skådespelaren Pontus Plaenge. 

Biljetten kostar 155 kr, Karil bjuder på bussresan och det finns 
möjlighet att köpa räksmörgås och vin/öl (119 kr) 

eller kaffe och biskvi i pausen (40 kr). 

Bussen avgår från Resecentrum kl 16.45

lördag
25 oktober  
kl 16.45
Resecentrum
kl 18.00
Cnema

Läs mer på nästa sida, där finns all information. 
Maila sedan din anmälan till cnema25okt@karil.se. 

Följ med och fira Shakespeare med oss, det kommer att bli en finfin afton! 

VIDEO  

http://www.karil.se
http://karil.se
http://cnema.se/
mailto:http://karil.se/wp-content/uploads/2014/09/tv%25C3%25A5ungherrar_25okt_webb.pdf?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=GYkO393io6c


Shakespeare fyller 450 år! För första gången på 45 år sätts Shakespeares komedik-
lassiker Två ungherrar i Verona upp i full skala på Royal Shakespeare Companys scen. 
Den 25 oktober, kl 18:00 visas den inspelade föreställningen på Cnema i samarbete 
med Riksteaterföreningarna KariN, KariL och Vadstena Teaterförening. Föreställning-
en på Cnema introduceras av skådespelaren Pontus Plaenge.

Valentine och Proteus är bästa vänner, tills de blir kära i samma kvinna. De har rest till Milano för att 
söka äventyret, där båda faller för hertigens dotter Silvia. Proteus är redan trolovad med Julia hemma i 
Verona, samtidigt som hertigen anser att Valentine inte är god nog åt hans Silvia.
Rivalerna lämnar vänskapen bakom sig och låter känslorna ta överhanden. Proteus, Julia, Valentine och 
Silvia rusar i vild jakt genom skogarna med identitetsförvecklingar och hot från vilda banditer innan de 
finner en väg mot försoning.
Simon Goodwin, vanligtvis regissör på the Royal Court, gör sin debut som Royal Shakespeare Com-
pany-regissör med denna romantiska komedi. Hans senaste, kritikerhyllade uppsättning var Strange 
Interlude på National Theatre.

Regi: Simon Godwin
Medverkande: Royal Shakespeare Company
Scenografi: Paul Wills
Ljusdesign: Bruno Poet
Musik: Michael Bruce
Koreografi: Jonathan Goddard
Inspelad: Stratford-Upon-Avon
Text: Svensk text
Beräknad längd: 3 timmar och 20 min (inkl introduktion & 30 min paus)

Servering på Restaurang & Café C
Innan föreställningen och i pausen är det öppet 
på Restaurang & Café C (mitt emot Cnema). 
Förboka din beställning på 011-15 63 30

Rabatterat pris för förbokade beställ-
ningar:
Räksmörgås & ett glas vin (alternativt starköl 
eller alkoholfritt) 119 kr
Kaffe & biskiv 40 kr

TVÅ UNGHERRAR I VERONA 
CNEMA 25 OKTOBER 18:00

Biljettinformation
När: 25 oktober, 18:00 
Var: Cnema, Kungsgatan 56, Norrköping 
Biljettbokning: www.cnema.se eller telefon 011-15 
15 15

Biljettpriser  
Medlemmar i KariN, KariL och Vadstena Teaterför-
ening: 155 kr (ordinarie pris 195 kr)
Biljettpris för övriga med scenpass (ej medlem i 
föreningarna ovan): 180 kr

Två ungherrar i Verona 
Royal Shakespeare Theatre


