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Endelig premiere på 

”Romeo + Julie” 
 

Fredag d. 28. maj kl. 20.00 er der 

endelig premiere på Teatret Møllens 

længe ventede bidrag til markeringen af 

100-året for Genforeningen: ”Romeo + 

Julie”. H.K.H. Prinsesse Benedikte er 

gæst til premieren, som finder sted i de 

smukke, historiske rammer på Hotel 

Harmonien i Haderslev. 

 

”Romeo + Julie” er Teatret Møllens og Haderslev Kommunes fyrtårnsprojekt i forbindelse med markeringen af 

100-året for Genforeningen. Oprindeligt skulle forestillingen have haft premiere i sommeren 2020. Men med 

fantastisk opbakning fra tilskudsgivere og samarbejdspartnere er det lykkedes at flytte den til sommeren 2021 

i stedet. 

 

Teaterchef Nikolaj Mineka glæder sig til endelig at præsentere historien om de unge elskende for publikum: 

 

”Efter flere års drømme og hårdt arbejde – og med et års forsinkelse – er jeg både lykkelig, lettet og uendeligt 

stolt over endelig at kunne præsentere Teatret Møllens udgave af den nok største kærlighedshistorie nogensinde,” 

siger Nikolaj Mineka. 

 

Danske og tyske skuespillere på scenen 

Eftersom ”Romeo + Julie” er et Genforeningsprojekt, har det været et oplagt kunstnerisk valg, at forestillingen 

spiller på både dansk og tysk. Det 10 mand store cast består således af både danske og tyske skuespillere, og 

forestillingen er skabt i samarbejde med Sydslesvigsk Forening og Bund Deutscher Nordschleswiger. 

 

”Idéen med at spille på to sprog peger på konflikten mellem to kulturer i en nøddeskal. De to familier i Romeo og 

Julie kan eller vil ikke forstå hinanden. Så forestillingens pointer om, hvor galt det kan gå, når man ikke forsøger 

at forstå hinanden, bliver endnu mere markante, hvis du kun kan forstå det ene sprog. På den måde viser 

forestillingen, hvor blinde vi kan være for den anden sides argumenter, tanker og udsagn,” siger Nikolaj Mineka. 

 

Teaterchefen tilføjer: 

 

”I dag bor og arbejder danskere og tyskere side om side, og selvom uenigheder fra tid til anden stadig kan dukke 

op til overfladen, lever vi i fredelig sameksistens med hinanden. Så forestillingen og vores gode samarbejder med 

SSF og BND er også med til at sætte fokus på vores dansk-tyske naboskab og historie. Møllens udgave af ”Romeo 

+ Julie” bliver dermed et evigaktuelt billede på vigtigheden af kunsten, venskaber og samarbejder på tværs af 

landegrænser og kulturelle skel.” 

 

For nærmere information, kontakt: 

PR- og kommunikationsmedarbejder 

Kristian Thrane, tlf. 51 91 91 34, pr@teatretmoellen.dk 
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FAKTA: “ROMEO + JULIE” 

 

Instruktør:  

Rasmus Ask 

 

Medvirkende:  

Julie: Andrea Spicher 

Romeo: Jens Kepny Kristensen 

På scenen ses også: Connie Tronbjerg, Ole Sørensen, Thomas C. Rønne, Iza Mortag Freund, Klaus Andersen, 

Xenia Noetzelmann, Stephan Benson og Thomas Nielsen. 

I alt består castet af 10 skuespillere fra Danmark og Tyskland. 

 

Scenograf: Laura Rasmussen 

Lysdesign: Súni Joensen 

Lyddesign: Rune Abel Aagaard  

Dansk oversættelse: Niels Brunse 

Tysk oversættelse: Frank Günther (Hartmann & Stauffacher Verlag) 

 

Aldersgruppe: Fra 15 år 

Forventet varighed: Ca. 180 min. inkl. pause 

Sprog: Der bliver talt både dansk og tysk i forestillingen 

 

Spilleperiode: 

Hotel Harmonien, Haderslev: 28. og 29. maj samt 15.-20. juni 2021  

Teater V, Valby (ifbm. CPH Stage): 31. maj og 1. juni 2021 

Husumhus, Husum: 9.-11. juni 2021 

HamletScenen, Kronborg (ifbm. Shakespeare Festival): 11.-14. august 2021  

 

Samarbejdspartnere og tilskudsgivere 

Teatret Møllens genforeningsprojekt "Romeo + Julie" er baseret på William Shakespeares klassiske historie. 

Forestillingen produceres i samarbejde med Sydslesvigsk Forening og Bund Deutscher Nordschleswiger.  

 

Projektet er støttet af Haderslev Kommune, der har udpeget forestillingen som kommunens fyrtårnsprojekt i 

forbindelse med markeringen. Derudover bliver projektet realiseret med støtte fra Kulturministeriets og 

Folketingets pulje til markering af Genforeningsjubilæet 2020, Augustinus Fonden samt A. P. Møller og Hustru 

Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

 

Læs mere på Teatret Møllens hjemmeside – www.teatretmoellen.dk 

 

 

http://www.teatretmoellen.dk/

