an evening with shakespeare
Den 14 april mellan kl. 18.30-20.30 anordnar Rudbeckianska
gymnasiet en kväll till William Shakespeares ära. Vi välkomnar
alla intresserade att göra en vandring i gamla huvudbyggnaden
för att på ett roligt, lustfyllt sätt lära sig mer om Shakespeare men
också att uppleva hans verk på olika sätt.
Shakespeare var samtida med Rudbeckianskas grundare, Johannes Rudbeckius och
om de hade haft möjlighet så tror vi att de skulle ha haft stort utbyte av att träffas en
kväll för att diskutera kunskap, religion, konst och samhället.
Idag får våra elever lära sig mer om renässansen i allmänhet och Shakespeare i
synnerhet. Det gör att de blir unga ambassadörer för Shakespeares tidlösa budskap.
Under kvällen får alla våra gäster möjlighet att lära sig ord och fraser från Shakespeares verk, se iscensättningar av Shakespeares verk och titta på dokumentärer om
Shakespeare. Vi bjuder å 1600-talsmusik och fika i 1600-talsanda. Vi kommer också
att ha en ateljé där du som gäst får måla tavlor med Shakespeare och Rudeckius.
Rudbeckius och Shakespeare finns dessutom på plats för att kunna konversera med
våra gäster. Och vad vore en Shakespearekväll utan att få chansen att prova på att
vara Romeo eller Julia?
Se utförligt program på baksidan.
Varmt välkomna!

Program
Sal 401

Sal 403

Sal 404

Sal 507

The Word Room The Comedy Room

The Tragedy Room The Documentary
Room

Använd dig av
ord eller fraser
från Shakespeares
verk. Med hjälp
av pennor, vattenfärg, pensel
eller skrivmaskin
illustrerar du ordens
betydelse för dig.

Enkla iscensättningar
av utdrag ur olika
komedier – våra
elever uppträder,
men publiken får
också delta.

Enkla iscensättningar
av utdrag ur olika
tragedier – våra elever
uppträder, men publiken får också delta.

Aulan

Entrén

Trappan

Ateljé

1600-tals fika och
musik. Inspelad
musik samt framförande av skolans
musikprofil.

Rudbeckius och Shakespeare samtalar med
alla gäster

Här får du prova att
vara Romeo och Julia.
Ta gärna ett kort av
ögonblicket!

Du som gäst får måla
Shakespeare och Rudbeckius på tavlor.

”Shakespeare Uncovered”-dokumentärer om
Shakespeares liv och verk
för dig som vill lära dig mer
om Shakespeare.

