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I 16 år har jeg hatt gleden
av å se Teater Møllens
mange fantastiske teater-
forestillinger. Da jeg i 1998
som teaterstuderende på
festival ved en tilfeldighet
fikk se ‘Det er ikke Aske-
pot’, fikk jeg for alvor opp
øynene for hvordan teater
kan berøre og at en forestil-
ling kan kommunisere så
det oppleves som historien
blir fortalt direkte til meg.
Dette var starten på det
som har blitt en evigvaren-
de kjærlighet til et teater
med en gruppe mennesker
som i kraft av hvem de er
og en uforbeholden tro på
deres eget uttrykk, har
gjort dem til et av Dan-
marks beste teatre.
Møllens estetiske uttrykk
gjennom Gitte Kaths ar-
beid med scenografien, har
blitt en gjenkjennelig sig-
natur. Når publikum i til-
legg kan se scenografiske
elementer og rekvisitter
igjen i flere av forestillinge-
ne, er det med til å binde
historiene sammen og utvi-

de opplevelsen ved at min-
ner forenes.  Likevel er det
selve fortellerformen gjen-
nom den direkte kommu-
nikasjonen til publikum
som gjør Møllen så unike.
Hele ensemblet er alltid til
stede på scenen. Fra publi-
kum kommer inn i rommet
blir de ført med inn i et
univers hvor skuespillerne i
flørten lek bruker musikk
og åpne rolle- og sceneskift
til å formidle. Publikum ser
at de blir sett, og de opple-
ver at det er viktig for
skuespillerne at de er til
stede i rommet. I åpenhe-
ten som ligger i skuespiller-
nes utspill til publikum,
ligger det en vilje til å gi
oppmerksomhet til de
sårbare skjebnene og histo-
riene om dem vi ofte glem-
mer. Møllen forteller gjerne
triste, følsomme og gripen-
de historien - men i en
form som gjør at forestil-
lingene alltid ender med
håp. Med musikk som om-
rammer historien går pub-
likum løftet ut, selv om de

underveis kan ha vært inn-
om mange følelsesrom. 
Det har ofte blitt påpekt 
likhetstrekk med Møllens
spillestil og Bertolt Brecht,
og selv om Møllen selv
ikke jobber ut fra en kunn-
skap om episk teori, har
formen deres nettopp en
kvalitet gjennom det episke
uttrykket. Aller sterkest blir
det avspeilet i de to prisbe-
lønte forestillingene ‘Len-
nie og George’ og ‘Oskar’,
hvor det episke uttrykket,
den estetiske helheten, mu-
sikaliteten og historien blir
fortalt av skuespillerne på
en helt fenomenal og ene-
stående måte.

Marit Wegeland-Yates 
forfatter til 

‘Teatret Møllens Mange
Rum - 1999-2009’.

Førstelektor i teater,
associated professor,

Universitetet i Agder

I starten af 90’erne var jeg
gæstespiller på Møllen. Vi
lavede småbørnsforestillin-
gen ‘Huset til mine trætte
fødder’. Nogle gange blev
den sat sammen med en
anden småbørnsforestilling
‘Tomgang’, og så blev de til
ungdomsforestillingen
‘Ikke et ord om Holger’. Vi
sagde det ikke til de unge,
så ville de måske ikke ha
gidet at se den. Vi tog
chancen ud fra devisen om,
at rigtig godt teater for
børn er godt for alle, og
mange børn var ret glade
for de to forestillinger. Det
blev de unge også. Jeg så
første halvdel af forestillin-
gen mere end 50 gange og
spillede med i sidste halv-
del lige så mange gange.
Og hver gang var lige så
spændende som den fore-

gående: Ville det lykkes at
få tændt kontakten? Det
var lidt lige som at lokke
nogen med ud på en tur
hen over den tynde is. Hol-
der den, får man en fanta-
stisk, nervepirrende spænd-
ende og smuk oplevelse.
Isen var ofte meget tynd.
En gang satte en del af ef-
terskolens unge sig demon-
strativt med ryggen til. Ude
på gulvet fedter spillerne i
gang. Ganske langsomt
sker der noget. Ikke noget
dramatisk. Ikke noget hårdt
mod hårdt. Noget blødt i
rummet imellem os. Først
vantro og forbløffelse - det
er bare pinligt - hjælp. Så
kommer de første mod-
stræbende fnis, nogle giver
efter, drengene på bænkene
vender rundt, måber og
skuler og mumler: Så sig da

noget til ham, for helvede,
han er jo lige så dum at
høre på som … Og så
kommer det til sidst,
tøvende: Budapest. Alle ån-
der lettet ud - han har en
drøm! Og vi støttede ham
med at få den sagt. På vej
ud siger drengene: Det var
faktisk ok.
Rejsen på den tynde is er
Møllens særkende. Det
blev en stor og skelsætten-
de oplevelse for mig at være
med et stykke ad vejen. Tak
skal I ha.

Claus Reiche
Claus Reiche blev i 2001

ph.d. på 
afhandlingen 

‘En fjer i hatten. 
Teatret Møllen 1974-
1999’. Arbejder i dag 

med international kunst-
og kulturudveksling

Budapest

Møllekjærlighet
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Lyttelyst og sårbarhed 
Teatret Møllen har rabarberbladsstore lyttelystne ører og
en veludviklet sans for at skabe teater, som sætter sårbar-
hed i højsædet ud fra en sanselig erkendelse af, at sårbar-
hed er en styrke. 
Det lille teater, som spiller på den gamle mølle i Hader-
slev og turnerer landet rundt er spidskompetent i at lytte
og tage ved lære - navnlig og især af de børn, som teatret
i nu fire tiår har spillet teater for - eller skal vi sige med. 
Et stort og varmt 40-års-jubilæums-TILLYKKE til Tea-
tret Møllen - et teater som forstår og praktiserer, at det
primære i teater ikke er at forstå, men at være eller at
genfinde barnet, at give efter og være sammen og dele
den oplevelse og historie, som foregår lige netop nu og
midt imellem publikum og de optrædende i teatrets man-
ge magiske øjeblikke.

Kirsten Dahl, teateranmelder på 
Aarhus Stiftstidende og Børneteateravisen

Jeg er verdensberømt 
i Haderslev 
siger jeg kækt. Måske er der et gran af sandhed i det,
men det er ikke det vigtigste. Den vigtigste sandhed er, at
jeg i snart 30 år, igen og igen og igen har søgt og søgt ...
alene og i fællesskab med andre. Søgt for at finde ind til
kernen i historien ... essensen i replikken ... finde de ærli-
ge øjeblikke ... For at kunne dele dem med andre ... med
publikum. Små som store, fra Dybbøl til Daugavpils ...
Det er et privilegium, det er jeg taknemmelig for ... det
vil jeg fortsætte med.

Connie Tronbjerg, skuespiller, Møllen

Et ord, en replik, et liv
‘Budapest’. Holgers eneste replik i forestillingen ‘Tom-
gang’. Som falder, når ét ord siger alt. Som ikke kan hol-
des tilbage. Som må siges højt.
Efter radioreparatøren Lagonis virtuose opvisning i, hvor-
dan man sylter alle sager i det lille værksted: Haster, Ha-
ster møj, Haster tumbemøj. 
Og så alle deres drømme: 
Somewhere over the rainbow
‘Budapest’ siger Holger.
Drømmen er nået.
Tak for alt, kære Møllen.
Tillykke Møllen.

Klaus Andersen, skuespiller, Møllen

Dramaturgi på distancen
Mit bidrag til starten af Teatret Møllen var fuldstændig
hasarderet. Niels Andersen, der havde fået til opgave at
starte en teatergruppe i Haderslev, befandt sig i foråret
1974 i Colorado som gæstelærer på et universitet. Jeg var
tiltænkt en funktion som dramaturg i den nye teater-
gruppe og fik en henvendelse fra Niels om, at der var
nogle folk fra Odense Teaters elevskole, som var interes-
serede i at deltage og om jeg ikke kunne holde et møde
med dem og finde ud af, om de skulle være med i det,
der endnu ikke hed Teatergruppen Møllen? Med frygt og
bæven - skulle jeg lave en audition eller hvad? - holdt jeg

møde med Kristin Bjarnadottir, Hans Bay og Torben Zel-
ler i en mørk og dunkel lejlighed, rigtig 70’er stil, på
Søndre Boulevard i Odense. Og det hele lød jo meget
godt, så jeg meddelte Niels, at de burde ansættes. Helt
ukvalificeret og vildt!
At denne fuldstændige vanvittige start skulle føre frem til,
at jeg nu mener og i tide og utide fremfører, at Teatret
Møllen stille og roligt har udviklet sig til et af landets
mest spændende og vedkommende teatre med en særegen
tæthed i fortællingen og musikaliteten og med noget så
sjældent i dansk teater som sin egen stil, var ikke til at
vide dér i Odense for 40 år siden.

Jørn Langsted, 
professor i dramaturgi,

Møllens Råd

Den lille prins og 
pølseplaneten
På sin lange rejse var den lille prins nu nået til en under-
lig planet. En planet med pølseduft, en masse spændende
døre og en gammel vandmølle. Det var ikke nogen al-
mindelig vandmølle - men fantasien og forundringens
vandmølle. Møllens beboere var generøse, og delte deres
fantasi ud til hele pølseplanetens befolkning, uden skelen
til om de var til salami, sardel eller den gode oksespege-
pølse. Den lille prins havde en fantastisk tid sammen
med vandmøllens folk, og lærte her alt om fantasiens
kunst og bekræftet vigtigheden i, at passe godt på barnet
i ham selv. Med dette rejste den lille prins videre på sin
rejse, beriget af møllens kunst og fantasi, og med vand-
møllens folk i sit hjerte.

Carsten Wittrock, 
administrator  på Nørgaards Teater

Hvad skal I? Se teater
Nå, men det må vi se, om vi kan finde ud af. 
Jeg, og så Teatret Møllen spillede så: Kan du gætte hvem
jeg er. Sprut. En køn historie. Den hvide landsby. Fulde
huse kun ledige pladser. Den bedragne ægtemand. I mor-
gen måske. Klap og slag. Gøglernes hamlet. Lavt til lof-
tet. Kridtcirklen. Natcirkus. Barnlige historier1. Mens vi
venter. Rejsefeber. Man smider da ikke børn i skralde-
spanden. Rygtet smitter. Foyer kabaret. En grøn plet i
himlen. Tomgang. Amerika eksisterer ikke. Huset til
mine trætte fødder. Ikke et ord om Holger. Nattergalen.
Jean de France. Manden der faldt ned fra himlen. Den
jord du gik på. Lonnie og Bjarnes natcafe. Cykeltyven.
Sandsigersken. De ukendte. La Strada. Jeppe på bjerget.
Det er ikke Askepot. Vanens magt. Folk på komedie.
Sølvbryllupsfesten. Natcabaret. Natteherberget. Fotogra-
fen. En sømand går i land. Mutter courage. Richard 3.
Tribunehelte. Himlen over Haderslev. Carmen. Hilsen til
Halfdan. Tribadernes nat. Han hun og ham. Trinbræt.
Glo ikke så romantisk. Oskar. Samlerne. Indbildt syge.
Idiotens historie. Laser og pjalter. Stormen. Claras krig.
Sult. Ørkenbrevet. Sans Souci. Manden uden fortid.
Guldgraveren. Tilbage til Haifa.

Ole Sørensen,
skuespiller og instruktør, Møllen

... musikalske både med
og uden musik 
Møllen blev startet af skuespilleren Niels Andersen. Han
var en rebel der brød ud af Det Kongelige Teaters elev-
skole og skabte Banden, som var det første gruppeteater
bestående af uddannede skuespillere. Efter succesrige år
med Banden startede han Teatergruppen Møllen i Ha-
derslev.  Jeg kendte Niels fra Banden, hvor jeg også selv
var skuespiller i nogle år. I sæson 78/79 sendte Niels bud
efter mig, og jeg skrev og instruerede en forestilling ‘Du
skal ikke være ked af det’.
Siden da er der gået 36 år. Møllens ensemple har i de
sidste mange år været Ole Sørensen, Connie Tronbjerg,
Klaus Andersen og Gitte Kath. Møllens forestillinger kan
man altid genkende, de er altid musikalske både med og
uden musik og Gitte som en utrættelig inspirator og bil-
ledmager.
Som medlem af Reumerts jury har jeg været med til at
give en Reumert for ‘Lennie og George’ og en nomine-
ring for ‘Claras Krig’.

Litten Hansen,
skuespiller og instruktør

Stjerneoplevelser
Gennem et efterhånden langt liv har jeg haft mange gode
teateroplevelser, men alle mine største teatererindringer
knytter sig til stjerneoplevelser på netop Teatret Møllen
med dets dybt engagerede, dygtige og ukrukkede skue-
spillerstab.
Det blev også Møllen, der kom til at stå i centrum for
mine bedste samarbejdsoplevelser mellem amtet og de
Sønderjyske kommuner - hvor et tillidsfuldt og åbent
samarbejde langt fra altid var en selvfølge. Men samarbej-
det med Willy Feddersen i administrationen i Haderslev
var en fornøjelse, som var med til at give resultater, som
ellers ikke ville have været mulige.
Fagligt engagement når det er størst og administrativt
samarbejde når det er bedst er fixpunkterne i min erin-
dring om Teatret Møllen.
Et stort tillykke med jubilæet.

Finn Degn,
Møllens Råd

Møllen er altid tæt på
Ikke bare fordi det er egnsteatret her hos os i Haderslev.
Nej, i de enkelte forestillinger er der altid nærhed og in-
tensitet. Man undgår ikke at blive berørt af de skæbner
der bringes til live et par meter fra os. 
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Der er en særlig stemning i den måde Møllen laver teater
- en stemning der bæres af musikalitet, underfundighed
og glæden ved at fortælle historier -  ikke mindst om de
skæve eksistenser.
Og så formår Møllen i den grad også at slå ud med arme-
ne med store forestillinger som ‘Nattergalen’, ‘Sølvbryl-
luppet’ og ‘Himlen over Haderslev’. 
Møllen runder de 40 år med en sikker sans for sin egen
stil og med stor vilje til fortsat at udvikle sig. Møllen er
en del af byens sjæl. 
Vi ser frem til yderligere mange års frugtbart og givende
samliv.

Jens Christian Gjesing, 
fhv. borgmester i Haderslev,

Møllens Råd

Møllen OK i 40 år
Det begyndte med OK fra Haderslevs bystyre med modi-
ge visionære politikere i spidsen dengang i 1974. Kun
Kristeligt Folkeparti ønskede os, de unge teatergale, hen
hvor peberet gror. Dér, hvor teatrets kunst overlever. Et
kristent ønske som gik i opfyldelse.
Det var også OK, der mødte os. Altså OK-klubben, en
klub for ældre, som holdt til i stueetagen én eftermiddag
om ugen. Et kultursammenstød, der fik pælene under
Møllen til at gløde.
Det blev helt OK, at OK rykkede ud efter et år. Og at de
pebrede slog rødder og selv blev OK-ældre.

Niels Andersen,
Holbergteatret

Tillykke til os alle
sammen - med Møllen
Kunsten hænger fast i det tykke murværk. Når man star-
ter en ny produktion på Møllen, er man straks tæt på
kunsten. Næsten som forestillingen allerede er der. De 
allermindste skridt man tager på Møllens scenegulv er
med det samme sendt af sted, - båret af trofast opskud fra
kunstens dybe ekko.

Kærlig hilsen Bo Larsen
gæstespiller på over 10 Mølle-forestillinger

Blikkets poetik.
Teatret Møllens magi
Hvad er det, der bryder denne teatermæssige normalitet
og gør en Møllen-forestilling unik?
Er det Gitte Kaths scenografi, som altid åbner rum og
fortælling - sårbare bandager, skrøbelige, gennemsigtige,
afskallede malinger på rekvisitter med eget liv og historie,
himstregimser og dimsedutter og dagligdags ting, som i
et kaotisk nu tegner og samler billedet på et sind eller to?
Den lille arrigt, aggressive støvsugerhund i forlængelse af
sin herre, der for evigt har erobret en smertelig plads i
mit hjerte?
Er det musikaliteten, der med og uden instrumenter gen-
nemsyrer rum, scenografi, spil og skaber historien med og
mod os, der er tilstede?
Er det spillestilen? Den totale bemestring af pausen, un-

derspillet og skiftene mellem det absurde, det folkeligt
lavmælte og det højstemte? Det er  scenografi, musikali-
tet og spillestil. De er centrale uundværlige komponenter.
Men - de styres, samles og gives mening af Møllens sty-
rende og orkestrerende blik.
Det er blikket, der gør forskellen.
Ingen kan snige sig ind til en Møllen-forestilling uden at
blive set!
Ole Sørensen er der som et søm! En utidig bevægelse får
et løftet øjenbryn. En latterkaskade kan standse musikken
og skabe en stum kamp mellem scene og sal: Er vi sam-
men om det her eller hvor F... er I? Et snøft modtager et
sekund blikket af medfølelse! Ja, det er sgu hårdt!
Ingen kan være del af en Møllen-forestilling uden at del-
tage - med eller mod sin vilje. Men aldrig misbrugt! Der
er intet tæppe, der går op eller ned. Der er ingen ‘fjerde
væg’. Vi er sammen i rummet, i historien, vi er med og
mod hinanden.
Det er dette blik, der omskaber os fra tilskuere til delta-
gere, der er teatret Møllens mesterskab. Møllens poetik!
Tillykke med de 40! Og tak for alt!

Beth Juncker,
professor og teateranmelder

... like coming home
Working at Mollen is like coming home, home to your
old relatives. The ones who you love even if they are a bit
odd, and cranky. 
How did you get to be so old? 
If I chase you round the theatre can you keep on run-
ning?
I didn’t know how old I was until I met you guys and
you are still so young ... you make me feel old. 

Alex Byrne
Instruktør på ‘Oskar’ og ‘Sult’

Tør man prøve? 
og vil man?
Vi (Erik Mikkelsen og Bent Jacobsen) gik til møde med
kulturudvalget i Haderslev, med til mødet medbragte vi
nogle budgetter, som vi havde udarbejdet med Niels An-
dersen - nogle budgetter som viste, at vi skulle bruge
ca.120.000 kroner. De lyttede meget til det, og så sagde,
den tidligere borgmester og byfader, Peter Olesen: ”Ja,
jeg synes at man skal have lov til at sætte en fjer i sin
hat” og det gjorde de så.

Bent Jacobsen,
initiativtager til Teatret Møllen

“... den særlige 
Møllen-stil”
En af de største fornøjelser ved at være formand for Dan-
marks Teaterforeninger var uddelingen af de årlige teater-
priser. Nogle gange var fornøjelsen selvfølgelig større end
ellers - og rigtig stor var den for mig i 1998, da jeg på det
årlige teaterseminar i Esbjerg kunne overrække prisen for
årets bedste børne- og ungdomsteater til Møllen.

Lad mig bare indrømme det: Jeg har altid været inkarne-
ret Møllen-fan. Grundene hertil er mange og indlysende:
Gittes plakater, scenografi og instruktion. Møllens episke
stil, deres musikalitet, deres evner for pauser og - af rent
private grunde: Deres udholdenhed med som et af de sid-
ste teatre at ryge på scenen.
I 1998 fik Møllen altså prisen som årets bedste børne- og
ungdomsteater, men de kunne i mindst lige så høj grad det
år og mange år have fået prisen som årets bedste teater. Og
måske lidt overraskende - i hvert fald for mig: En pris som
Danmarks mest nyfortolkende klassikerteater.  Tænk bare
på forestillinger som ‘Jeppe på Bjerget’, ‘Jean de France’, ‘3
søstre’, ‘Den indbildt syge’, ‘Mutter Courage’.
Jeg håber, at jeg i mange år endnu på festivaler og i det
lokale teater kan fryde mig over den særlige Møllen-stil.

Jørgen Hvidtfeldt 
Næstved Teaterforening

Mojn til en drømmerolle
Det er slutningen af februar, det Herrens år 2000. Jeg
kigger ud på skiltet på perronen - Vojens! Panik! Var det
ikke her de sagde jeg skulle stå af? Jo for fanden, Ole 
Olsen land! Han har fødselsdag 2. i 2. Det er stadig sjovt,
hvis man drejer lidt med håndleddet når man siger det!
“An’ i An’”
“Først tager vi med tog, så tager vi med bus”. Jeg er ny-
uddannet skuespiller på vej til Møllen i Haderslev. Jeg
skal være med i ‘Mus og Mænd’. Møllen har sin egen stil
og gør hvad der passer dem, så de kalder forestillingen
‘Lennie & George’. Respekt!! Og de har hyret mig - MIG
MAND … Tænk, jeg skal være med i en af mine ynd-
lingsforestillinger. Steinbeck, Sejt … It’s a classic! Jeg skal
bare have min drømmerolle som daglejeren George der
passer på den tossede Lennie. Men som må begå medli-
denhedsdrab på selvsamme tosse, i slutningen af stykket,
efter at alt er gået af helvede til og bogstaveligt talt er ble-
vet kælet ihjel. Det er så grusomt og så smukt på en og
samme tid at jeg får tårer i øjnene bare ved tanken. Og
alt imens kører min blå landevejsbus tværs gennem mar-
kerne i det vejrbidte Sønderjyske landskab. 

Anders Valentinus Dam,
skuespiller og kunstnerisk leder af Teater O

... en appelsin i 
min turban
Her i august 2014 er det nøjagtigt 40 år siden jeg ved et
lykketræf fik en appelsin i min turban. Haderslev sagde ja
til at starte et børne - og ungdomsteater i den gamle
slotsvandmølle. Jeg startede som scenograf fra første fore-
stilling - jeg var med til at give Møllen navn,  har været
med til at udvikle Møllens unikke teatersprog, spillestil,
visualitet og musikalitet - været med til at spille for børn,
unge og voksne i alle aldre igennem 40 år. Indtil nu er
det blevet over 100 forestillinger, ofte som instruktør, ind
imellem som manuskriptforfatter og altid som scenograf.
Møllens plakater er blevet en del af gadebilledet - ikke
kun i Haderslev. Det er ikke uden en vis stolthed vi tør
sætte et dygtigt, ungt teatermenneske ved roret ... og glæ-
der os til de næste 40 år ...

Gitte Kath 
instruktør og scenograf, Møllen
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Teatret Møllen 
Tilbage til Haifa 
25.-28. august
Teatret Månegøgl
En duft af Roma 
7. september
Granhøj Dans
Men & Mahler 
15.-16. september
Ljud - SLO
The Invasion 
26. september
Teatret Møllen - DK
Tilbage til Haifa 
26. september
Schnawwl - D
Freche Fläche 
27. september

Global Stories - DK
Med andre øjne 
27. september
Ymedioteatro - E 
Sie7e 
27. september
Vild Kammerat - DK
Ingen kære mor 
27. september
Agora Theater - B
Flugversuche 
27. september
Ciacconna Clox - D
Regentrude 
27. september
Glad Teater - DK
Helte 
27. september

Teatret Møllen
Guldgraveren 
4. oktober
Vendsyssel Teater
Rejsen 
8.-9. oktober
Folketeatret
Hunden er rask 
28. oktober
Teater Nordkraft
Besat af æbler 
2. november
Livingstones Kabinet
Klip 
4.-5. november
Åben Dans
HANe og HUNd 
8. november

Baggårdteatret
839 dage 
20. november
Teater O
Kærligheden ... 
4. december
Det Flydende Teater
Pagten 
8. december
Randers Egnsteater
På toppen 
30.-31. december
Team Teatret
Hittehathattens 
hemmelighed 
11. januar
Riddersalen
Åbent hus 
24. januar

Mungo Park
Arternes oprindelse 
28. januar
Limfjordsteatret
Vil ikke forstyrres 
17. februar
Teatret Gruppe 38
Jeg er ikke bange for 
noget 
22. februar
Teater Rio Rose
Blah Blah Blah 
25. februar
Vigga Bro
Bobler 
11.-12. marts
Gur Enterprise
Ring af ild 
17. marts

Får 302
Turister 
24. marts
Teater Kompas
Når det skærer i 
hjertet 
7. april
Det Dramatiske 
Udgangspunkt
Den som blinker er 
bange for døden 
14. april
Teatret Møllen
Hexerie eller Blind Alarm
6.-13. maj
Teateriet Apropos
En Skraldespandskabaret
3.-5. juni

Velkommen til den nye
sæson på Teatret Møllen
Teatret Møllen har siden sin start i 1974 skilt sig ud i det
danske teaterlandskab. Med sin unikke struktur og høje
kunstneriske niveau har teatret fra sin base i Haderslev
været med til at sætte byen og Sønderjylland på landkor-
tet nationalt og internationalt.
Jeg er stolt og beæret over i fremtiden at være med til at
tegne teatrets profil, og jeg glæder mig til, i samarbejde
med teatrets øvrige personale, at udvikle teatret med re-
spekt for teatrets historie, så den røde tråd fra det eksiste-
rende bringes med ind i fremtiden.
Den kommende sæson på Teatret Møllen byder på et ru-
binbryllup, en strukturændring, tre egen-produktioner
samt et hav af de bedste gæstespil fra teatre i hele landet.
Der er noget for enhver smag og for alle aldre.
Jeg er begejstret, spændt, glad og ikke mindst stolt over at
kunne præsentere jer kære publikum for sæson 14/15 og
byde jer velkommen inden for på Teatret Møllen - hele
Sønderjyllands teater.

Nikolaj Mineka,
Teaterchef Teatret Møllen
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Tilbage til Haifa
- Jubilæumsforestilling

‘Tilbage til Haifa’ er baseret på novellen (A’ed Ila Haifa)
af Ghassan Kanafani, oversætter Suzanne Pelch, dramatik,
instruktion og scenografi Gitte Kath. Medvirkende Uta
Motz, Thomas Jacob Clausen, Ole Sørensen, Klaus An-
dersen og Connie Tronbjerg. Musik Rasmus Steenberg.
”Da de nåede til udkanten af Haifa, mærkede Said følel-
serne vælte frem. 
I et øjeblik var han fristet til at vende om. 
Pludselig kom lyden af havet, helt som den plejede at
gøre.
Erindringerne kom ikke tilbage lidt efter lidt
tværtimod - de kom som et stenskred”. 
‘Tilbage til Haifa’ er en tvillingehistorie, der foregår i
henholdsvis 1948 og 1967.
Et ungt palæstinensisk forældrepar bliver drevet i eksil,
væk fra deres hjem og væk fra det barn, der ligger tilbage
i lejligheden. Tyve år efter, da familien endelig kan vende
tilbage til Haifa, finder de en israelsk kvinde boende i de-
res gamle hjem.
Et jødisk barnløst ægtepar, frigivet fra koncentrationslej-
ren Auschwitz, ankommer til Haifa. Her bliver de over-
draget et hjem nær havet, på betingelse af, at de vil over-
tage en baby forladt i tumulten. Tyve år efter ringer det
på døren …

Hexerie eller blind alarm
- Jubilæumsforestilling

Denne Holbergforestilling blev produceret første gang i
1974 på Teatret Møllen. Det var teatrets første forestilling
for ungdoms- og voksenpublikummet.
Vi vil gerne markere vores 40 års jubilæumssæson med en
nyopsætning af denne komedie.
I ‘Hexerie eller blind alarm’ fortæller Ludvig Holberg en
historie om, hvordan det kan gå, når en gøglertrup slår
sig ned i en lille provinsby.
Alskens overtro og rygter begynder at blomstre, og inden
længe er det lille samfund sat på den anden ende. Gøgler-
ne slæbes for retten anklaget for heksekunst og trues med
både pinebænk og hjul og stejle.
Forfatter Ludvig Holberg, bearbejdet af Teatret Møllen.
Instruktør Ole Sørensen. Scenograf Gitte Kath. Teknik
Lars Rødbroe. Medvirkende Ole Sørensen, Connie Tron-
bjerg, Klaus Andersen, Lars Rødbroe, Ragnhild Kaasgaard
og Thomas Jacob Clausen.
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