
 
Dröse&Norberg tar sig an Robin Hood i ny färgstark musikal  
 

Efter publiksuccéerna Djungelboken, Äventyret Aladdin, Snövit the musical, Trollkarlen från OZ och 
Music of Motown kommer nu nästa stora produktion från Dröse & Norberg. Det har blivit dags för 
legenden Robin Hood att visa sig från en ny musikalisk sida. 

I Robin Hood The musikal, med premiär 27 oktober 2019, får publiken följa med till 1200-talets 
Sherwoodskog och möta den fredlöse Robin Hood, munken Brother Tuck, den väldige Little John, 
vackra egensinniga Marion, elaka Sheriffen av Nottingham och flera andra. 

”Uppgifterna går isär om Robin Hood verkligen existerade på riktigt men det finns flera indikationer 
på att historiens rötter bottnar i verkligheten. Sanning eller myt - berättelserna har utvecklats genom 
århundradena och förändrats för att passa tidens smak. Som  vanligt så försöker vi berätta historien 
på vårt eget sätt med egenproducerad fantastisk musik, säger producent Anna Norberg. 
 
”Det skall vi fantastiskt roligt att få arbeta med en legend som Robin. Publiken kommer att känna 
igen många av karaktärerna men som alltid kommer det till några nya personligheter och oväntade 
tolkningar av den kända berättelsen. Jag vill förmedla en mix av smittande humor, fängslande 
dramatik och medryckande rytmer” tillägger regissör Robert Dröse.  
 
I Robin Hood -The Musical möter publiken bondsonen Robert Locksley vars familj blivit dödad i en 
räd utförd av den fruktade Sheriffen av Nottingham. Detta  har tvingat Robert att leva som fredlös 
tillsammans med ett gäng likasinnade i Sherwood skogen. För att komma tillrätta med orättvisorna i 
landet startar Robin tillsammans med bland andra Little John och Brother Tuck en serie rån mot 
sheriffens penningtransporter. I samband med att gänget nästan åker fast träffar Robin på Marion 
som är dotter till prins John av England. Blixtrande tycke uppstår vilket inte blir populärt hos den 
vackra Rebecka, som även hon är med i Robins Sherwood-gäng. Rebeckas svartsjuka leder till att hon 
förråder Robin som hamnar i klorna på prins John. Räddningsaktioner sätts in och nu startar en spiral 
av spännande händelser som mynnar ut i en final helt värdig denna nytolkning av legenden Robin 
Hood. 
 
”Casting för produktionen är planerad till den 21 januari 2019. Vi söker akrobatiska dansare med 
stark röst. Känner ni igen er så gå in på Stagepool och ansök” uppmanar Robert Dröse.  
 
  

Manus & regi:  Robert Dröse 
Producent:       Anna Norberg 
 
Originalmusik: Nyskrivna låtar av Martin Landh & Peter Nygren  
 
Världspremiär: 27 oktober 2019 på Stockholm Waterfront (spelas även i julhelgen) följt av  
                            Sverigeturné 2020 
 
Biljettsläpp:      14 mars 2019 
 
Föreställningen framförs på svenska 
 
Roller: Ej tillsatta 
 
 
	


