
PEER GYNT
PÅ AKERSHUS FESTNING 2018

Da Mona Levin i fjor fikk oppleve Peer Gynt i 
nye omgivelser på Karpedammen scenen ved 
Akershus festning, trillet hun raskt en femmer på 
terningen. I år tar regissør Svein Sturla Hungnes 
det to knepp opp og inviterer til et bearbeidet 
og forrykende gjensyn med Ibsens store sønn, 
Peer Gynt 7.-10. juni på Karpedammen scene. 

- Det blir enda større, enda flottere, enda 
villere og enda varmere. Peer Gynt er seg selv 
nok og viser seg fra stadig nyere sider. Og det vil 
han også gjøre i år, meddeler Hungnes.

«Flukt, skam, rus og 
minneverdige 
øyeblikk. Peer Gynt 
under åpen himmel 
er virkelighetsfullt.» 
- Mona Levin, Aftenposten

Foto: Håvard Madsbakken

Foto: Håvard Madsbakken

Ibsens store sønn returnerer til Akershus festning med stjernetungt 
ensemble på idylliske Karpedammen scene.



MED NORGES STØRSTE MUSIKALSTJERNE  
Med seg på laget har Hungnes Hans Marius Hoff 
Mittet i rollen som Peer og Ibsen-veteran Lise 
Fjeldstad i rollen som Mor Åse.

I ryggen har de 40 musikere fra Forsvarets 
stabsmusikkorps sammen med 30 aktører med 
dansere fra Bårdar danseinstitutt.

Hoff Mittet kommer rett fra Den Nationale Scene i 
Bergen som Erlend i den utsolgte og kritikerroste 
oppsetningen av Kristin Lavransdatter. I fjor var han 
å se som Javert i Les Miserables på Folketeatret og 
har tidligere høstet ros og gode kritikker i bla. Singin’ 
In The Rain på Oslo Nye Teater, My Fair Lady, 
Chicago, Fame og West Side Story. 

Medvirkende: Hans Marius Hoff Mittet, 
Lise Fjeldstad, Karoline Krüger, Silvia Moi m.fl 

BILLETTBESTILLING / PRISER 
Billetter bestilles på: 
www.ticketmaster.no / tlf 815 33 133   
Voksen kr. 555 inkl. avgift,  A-kort/OBOS/ 
gruppe kr. 485 inkl. avg.         
                                              
Forestillingen varer 1 time 20 
minutter, og er utendørs med 
nummererte seter i tribune 

Torsdag 7. juni kl. 19       
Fredag 8. juni kl. 19        
Lørdag 9. juni kl. 15 og 19      
Søndag 10. juni kl. 15
 
Til forestillingen søndag 10. juni kl. 15 kan vi 
tilby spesialpris til pensjonister ved gruppe-
bestilling på minimum 10 personer: 

Pris kr. 450 inkl. avg. Bestilles på epost til: 
post@sakk.no

VÅRENS VAKRESTE EVENTYR 
For anledningen blir det bygget et amfi på gressplenen foran Karpedammen scene med 
kapasitet til 1000 publikummere. Selve dammen, med kaper og det hele, vil også bli tatt i bruk og 
scenen bretter seg fra den historiske bergsiden av festningsmuren og ut mot publikum.

Vi kan love dere en Peer Gynt som både ivaretar Ibsens tekst og Griegs nydelige musikk, men som 
samtidig er både spektakulær, spennende, moderne, morsom og unik. Ekstra stas er det å 
presentere Griegs musikk i år da det i 2018 er 175 år siden den store komponisten ble født.  

Det er duket for vårens vakreste eventyr og en knallåpning for sommersesongen på Akershus 
festning når Peer på nytt skal sjarmere publikum.

Kontakt oss  

Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur 
(SAKK)  
Akershus festning, bygn. 4  
0015 Oslo  
23 09 75 29  
post@sakk.no  
www.sakk.no

facebook.com/karpedammenscene
@stiftelsenSAKK

Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur 
(SAKK) er en sivil stiftelse etablert i 1989 av 
daværende forsvarsminister Johan Jørgen Horst, 
og er i dag ansvarlig for drift av 
Karpedammen ved Akershus Festning.


