
                 Tirsdag den 24. august 2021 
 

Teatret Møllen 
inviterer til 
fællessang i nye 
rammer 
 
Teatret Møllen er i disse dage i fuld gang med 

de sidste forberedelser, før egnsteatret igen 

officielt kan åbne op til en ny sæson. Teatret er 

blandt andet i gang med sin næste produktion, 

kældercaféen får en makeover, og kalenderen er 

proppet med både Møllens egne forestillinger 

og gæstespil. Det første event i kalenderen 

foregår dog ikke på Møllen i år, men finder 

derimod sted på Elmegaarden i Sommersted. 

 

Her skal Teatret Møllen den 4. september afholde det 

første af en række fællessang-arrangementer, der kommer 

til at finde sted rundtomkring i Haderslev Kommune. Til 

hvert arrangement kommer der til at være en fra teatrets 

skuespillerensemble, der er dagens vært, og som sammen 

med de øvrige deltagende vil synge sange fra 

Højskolesangbogen. Sangene bliver undervejs 

akkompagneret af Møllens dramaturg på klaver. 

 

”Vi håber, at folk har en sang på hjertet og har lyst til at 

være med. Teatret Møllen er ikke bare et teater for dem, 

der bor i Haderslev-by, men for alle i hele kommunen. 

Derfor tager vi nu rundt og besøger nogle af de hyggelige 

forsamlingshuse, der gemmer sig i Møllens nærområde, og 

vi glæder os til at komme ud af huset og rundt i 

kommunen,” lyder det fra teaterchef Nikolaj Mineka. 

 

Det er skuespiller Thomas C. Rønne, der blandt andet har 

medvirket på Møllen i ”Haabet”, ”Det ensomme hjerte” og ”Mod til at dræbe”, der er vært til det første 

arrangement i Sommersted. De efterfølgende arrangementer bliver afholdt til november i Bevtoft på byens 

forsamlingshus, til februar i Haderslev på Slesvigsk Musikhus og til sidst i april på forsamlingshuset i Arnum. 

--- 
For nærmere information kontakt: 

PR og kommunikationsmedarbejder hos Teatret Møllen 

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

 

Fællessang i Haderslev Kommune 

• Afholdes på Elmegaarden i 

Sommersted den 4. september kl. 

14.00.  

• På forsamlingshuset i Bevtoft den 

20. november kl. 14.00. 

• På Slesvigske Musikhus i 

Haderslev den 5. februar kl. 14.00. 

• På Arnum Forsamlingshus den 23. 

april kl. 14.00.  

• Hvert arrangement kommer til at 

vare omkring 90 minutter og 

koster 100 kroner – kage og kaffe 

inkluderet. 

• Læs mere på teatretmoellen.dk. 
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