
              Fredag den 22. maj 2020 
 

Møllen går live med 
digitalt talkshow 
om Sønderjylland 
 
Er sønderjysk madkultur andet og mere end en pølse, 

du kan købe i Netto? Er ”Sinne mæ æ vinne” 

sønderjysk for mindfulness? Og er sønderjyder 

generelt mere tilbøjelige til at nævne, hvor de 

kommer fra? 

 

Teatret Møllen er egnsteater i Haderslev og 

Sønderjylland. Derfor engagerer vi os i, hvad det betyder at være teater for en egn. Vi er nysgerrige på at finde 

nye fortællinger om de mennesker, der bor her på egnen eller kommer herfra. 

 

I maj og juni præsenterer Teatret Møllen derfor tre små digitale 

talkshows, hvor vi vil bruge teaterets platform på en ny måde til at dykke 

ned i et emne, der ligger os meget på hjerte: Hvad kendetegner vores 

sønderjyske egn og de mennesker, der bor i eller kommer fra 

Sønderjylland? 

 

Egnsteatre og deres lokalsamfund 

Det lille talkshow tager udgangspunkt i en lang række samtaler, som vi 

hen over vinterhalvåret har haft med en masse forskellige mennesker 

med tilknytning til Sønderjylland – lige fra bloggere til avisredaktører, 

menighedsråd og efterskoleelever om ”Vores sønderjyske egn”.  

 

Samtalerne har peget på tre temaer, som, synes vi, er særlige for 

Sønderjylland – nemlig: MAD, HUMOR og ARBEJEDE. Derfor vil de tre 

temaer danne rammen for hver af de tre små digitale talkshows. 

 

”Der er en særlig nærhed mellem egnsteatre og deres lokalsamfund. Vi 

håber, at vi med de her talkshows kan være med til at afdække, hvordan den relation har udviklet sig igennem 

tiden, og hvordan vi i fremtiden fortsat kan bruge de lokale kunstneriske greb til at give vores forestillinger et 

helt særligt lokalt islæt,” siger Nikolaj Mineka, teaterchef på Møllen.  

 

Livedebat med musik  

Det lille digitale talkshow bliver hver gang gæstet af spændende meningsdannere, tænkere, kunstnere og 

andre personligheder med tilknytning til det sønderjyske til en samtale om de valgte temaer. Til temaet om 

MAD deltager for eksempel Jesper Kock fra Det Sønderjyske Køkken i Sønderborg. 

 

Det krydres med musikalske indslag og en livedebat med ”publikum”, der hjemme fra tastaturet kan give deres 

mening til kende, stille spørgsmål til gæsterne og bidrage med deres egne fortællinger. 

 

Følg med på Facebook 

De tre talkshows bliver afholdt live 

via Teatret Møllens Facebook-side 

på disse tidspunkter. 

• Tirsdag den 26. maj kl. 

19.30-20.15 om temaet 

”mad”. 

• Onsdag den 3. juni kl. 

19.30-20.15 om temaet 

”humor”. 

• Torsdag den 11. juni kl. 

19.30-20.15 om temaet 

”arbejde”. 



              Fredag den 22. maj 2020 
 

Selve projektet, som de tre talkshows er en del af, er støttet af Statens Kunstfond og Nordea Fonden. Formålet 

med undersøgelsen er at finde frem til, hvordan Teatret Møllen kan styrke sine bånd til Sønderjylland og 

Schleswig og skal munde ud i inspiration til en række konkrete tiltag, som teatret kan implementere, når 

undersøgelsen er slut. 

 

”Det har altid været vigtigt for Møllen at holde fast i de sønderjyske rødder. Jeg glæder mig til at høre de 

deltagende og publikums input, og jeg ser frem til at samle op på vores mange samtaler, når vi er færdige 

med det sidste talkshow, siger Nikolaj Mineka. 

 

---  

 

 

For nærmere information kontakt:  

 

Teaterchef på Teater Møllen 

Nikolaj Mineka, tlf. 29 93 70 07, nikolaj@teatretmoellen.dk 
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