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I «Som dere vil» er scenen satt til Arden-skogen. Stykkets helt er Rosalind, datter av den landsforviste
hertugen. Han er drevet på flukt av broren, den nye hertugen, mens Rosalind er blitt igjen ved onkelens hoff
for å holde kusinen med selskap. Også Orlando, sønn av sir Rowland de Boys, er truet på livet av sin egen bror
og flykter inn i skogen. Men før Orlando drar, blir Rosalind forelsket, og forkledd som mann følger hun etter.
Blant hyrder og gjetere i det pastorale eksilet åpnes det opp for forviklinger, galskap og kjærlighet.
Med Øyvind Bergs gjendiktning har vi fått en teksttro og moderne, frisk og kraftfull versjon av dette stykket
på norsk.
Som dere vil Opplev blant andre Bertine Zetlitz, Mads Ousdal, Fridtjov Såheim, Per Christian Ellefsen og
Mariann Hole i Shakespeares lekne og. MANER TIL FORSIKTIGHET: - Hvordan vet dere at kvinnen dere
videresender et bilde av ikke har reist frivillig for å starte et nytt og bedre liv, skriver Dagbladets. THERMAX
NORGE AS - DOKUMENTERT BRANNSIKRING. Thermax Norge AS er et brannteknisk spesialfirma med
hele landet som geografisk nedslagsfelt, men med østlandsområdet. Norges ledende nettavis med alltid
oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur Hei,mitt navn er Karina og her på bloggen vil

dere kunne lese om min hverdag og mitt liv som ni barns mamma og hvordan det er og ha barn med
forskjellige fedre. 1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten
på kappen hans fylte tempelet. Lever ikke helt opp til forventningene. Nationaltheatret, Hovedscenen: «Som
dere vil» Av William Shakespeare Gjendiktet av Øyvind Berg Bearbeidet av Sigrid Strøm.
lena@snakkepakken.no 41 01 07 04 org nr 981 380 355 Publisering, kopiering og bruk av artikler, fotos, lyd,
Power Point og illustrasjoner skal i forkant godkjennes av. Målet med IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) er
å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det er mange fordeler med å bli IA-virksomhet. Foto:
Samferdselssjef Jostein Haug for anledningen antrukket som bussjåfør. Aud Tennøy, prosjektleder Gry Rustad
Pedersen og ordfører Jon-Ivar Nygaard.

