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Møllens talenthold tager hul på 
deres egen forestilling 
Skuespilteknik, karakterarbejde, dans, teaterhistorie, sang og stemmetræning. Teatret Møllens talenthold, 

Teatertalenter Sønderjylland-Schleswig, har arbejdet med en bred række af scenekunstens mange discipliner, 

siden de deltog i de første auditions tilbage i julen 2017. Nu nærmer afslutningen sig for talentholdets 

oplæring på teatret, der netop er gået i gang med prøverne på deres afslutningsprojekt. 

 

Projektet har fået titlen ”Gaudiopolis” og er en teaterforestilling, 

som de unge skaber i samspil med professionelle medarbejdere 

fra Teatret Møllen. Forestillingen tager udgangspunkt i historien 

om Gaudiopolis. Et samfund, som udelukkende blev ledet af 

forældreløse og forladte børn og unge, der opstod i ruinerne af 

Budapest efter 2. verdenskrig. 

 

I forestillingen medvirker alle otte medlemmer af Teatret Møllens 

talenthold, der kommer under kyndig ledelse af instruktør 

Rasmus Ask og dramatiker Brian Wind-Hansen. Forestillingen har 

premiere på Teatret Møllen den 23. november og spiller 

efterfølgende igen den 27. og 28. november. 

 

Auditions til november 

Omkring samme tidspunkt som ”Gaudiopolis” får premiere, 

begynder Teatret Møllen med castingen af medlemmerne til det 

næste talenthold. Snart bliver der dog allerede åbnet op for, at 

interesserede unge kan sende en motiveret ansøgning afsted til 

teatret. Ansøgningen kommer til at udgøre grundlaget for, om 

de unge kommer videre til audition efterfølgende – hold øje 

med teatrets hjemmeside for mere information herom. 

 

”Vi har været meget glade for at have talenterne hos os på Møllen, og jeg er sikker på, at de fremadrettet vil 

kunne bruge de erfaringer og værktøjer, som de har lært hos os i løbet af de sidste to år. Den største prøve 

venter dem selvfølgelig endnu, når de skal i gang med at producere deres egen teaterforestilling. En 

forestilling, som vi naturligvis håber, at publikum vil tage godt imod,” siger Nikolaj Mineka, der er teaterchef 

på Teatret Møllen. 

 

 

--- 

For nærmere information kontakt: 

PR og kommunikationsansvarlig hos Teatret Møllen 

Steffen Lomholt Pedersen, tlf. 25 56 09 46, pr@teatretmoellen.dk 

Om talentholdet 

 

Teatertalenter Sønderjylland-Schleswig er 

et 2-årigt forløb hos Teatret Møllen, hvor 

talentfulde, teaterinteresserede unge fra 

hele regionen mellem 16 og 21 år kan 

deltage. Deltagerne bliver udvalgt på 

baggrund af en motiveret ansøgning og 

en række auditions og kommer 

efterfølgende som hold til at deltage i 

flere workshop-orienterede forløb, der 

som udgangspunkt finder sted på den 

gamle slotsvandmølle i Haderslev. De 

forskellige forløb kan blandt andet 

indeholde undervisning i discipliner som 

skuespilteknik, ensemble-træning, 

improvisationer og stemmetræning. 

 

 

 

 

 

 I løbwt af to år bla bla bla.. Du kan læse 

mere om projektet her. 

https://www.teatretmoellen.dk/teatertalenter-soenderjylland-schleswig/
https://www.teatretmoellen.dk/forestillinger/gaudiopolis/
https://www.teatretmoellen.dk/
mailto:pr@teatretmoellen.dk

