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K Æ R E

P U B L I K U M

Det går godt på Teatret Møllen. Man lægger mærke til os
ude i kongeriget, og man snakker om teatret i Sønderjylland,
der gang på gang formår at producere forestillinger, som
skiller sig ud fra mængden og sætter nye standarter for sig
selv og sit virke. Jeg ved, at det ikke er særligt jysk, men i al
beskedenhed vil jeg tillade mig at sige, at vi er en succes.

Udover forestillingerne “Mod til at dræbe” og “Romeo + Julie” kan vi i sæson 19/20 præsentere yderligere tre egenproduktioner. Foruden genopsætningen af Klaus Andersen anmelderroste monolog “Palle stadig alene i verden” og den
Reumert-nominerede “Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon” med Connie Tronbjerg kan I glæde jer til Brechts
klassiker “Svejk i anden verdenskrig.” Forestillingen er Ole
Sørensens 40-årsjubilæumsforestilling, og rollen som Svejk
har været Oles drømmerolle i mange år. Jeg er glad for, at
han her til sit jubilæum endelig får mulighed for at få sin
drøm opfyldt.

Jeg er så mega stolt af Teatret Møllen, og det håber jeg også,
at I er kære publikum. For Teatret Møllen er jeres teater.
Teatret Møllen bygger på en særlig nærhed mellem teatret
og vores egn. Siden teatres åbning i 1974 har vi stået med
fødderne solidt placeret i den sønderjyske muld.Vi ønsker at
berige vores lokalsamfund og give jer, vores publikum, muligheden for at “møde jer selv” i teatret.

Også i sæson 19/20 præsenterer vi på Teatret Møllen et varieret udpluk af de bedste gæstespil fra teatre i hele landet til
både børn og voksne. Børneprogrammet 19/20 kan findes
på teatrets hjemmeside eller hentes i et trykt eksemplar i teatrets administration. Dansk børneteater er kendt for sin helt
særlige evne til at tage børn alvorligt ved at skabe vedkommende og poetiske historier om liv og død i børnehøjde.Teatret giver børn i alle aldre et unikt rum for at se livet fra andre vinkler, som kan være svært at finde andetsteds.

Vores rolle som egnsteater og inddragelsen af vores sønderjyske forankringer er netop én af grundene til vores succes.
Som egnsteater har vi potentialet til at forløse det helt unikke ved vores egn, og det er disse lokale, kunstneriske greb,
der er med til at give vores forestillinger det særlige sønderjyske islæt, der også gør, at vi skiller os ud nationalt.

Endeligt åbner vi i den kommende sæson op for et helt nyt
projekt, som vi kalder for Teatret Møllens Højskole. I løbet af
sæson 19/20 afholder vi en række aftenarrangementer, der
har sammenholdet i fokus. Arrangementerne er varierede og
kan byde på alt fra levende fortællinger og foredrag til gode
diskussioner, hygge og plads til fordybelse. De forskellige
indslag har dog alle rødder til teatrets øvrige virke. Der er noget for alle aldre og enhver smag så kære publikum, forbered
jer på at blive fristet, overrasket, forført og forfærdet.

I den kommende sæson kommer vi til at arbejde konkret med
dette, når vi inddrager områdets mange sprog. I forestillingen
“Mod til at dræbe” kommer vores to hovedkarakterer til at
snakke sønderjysk, og i vores opsætning af “Romeo + Julie”
kommer vi til at snakke både dansk og tysk. Samtidig markerer vi med opsætningen af “Romeo + Julie” 100-året for genforeningen. En national begivenhed, som havde og som til
stadighed har stor betydning hele Sønderjylland - Schleswig.

Velkommen til sæson 2019/20

NIKOLAJ MINEKA
Teaterchef
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TEATRET MØLLEN
”For never was a story more woe, than this of Juliet and her Romeo.”

Og hermed er den centrale strid bragt på banen: Kan børn af ærkefjender elske hinanden, eller er det dømt til at gå galt? Og hvad betyder så et navn? Kan deres kærlighed sone den uendelige strid mellem deres slægter, eller bliver de selv kvast i magtkampen?

I byen Verona i Italien har de to rigeste og mest betydningsfulde familier, Montague og Capulet, hadet hinanden i årevis. Familierne er
stort set ens. De er lige rige og stærke og lige optændt af gensidigt
had fra både gammelt nag og ny strid.

William Shakespeare (1564 - 1616) var nok ikke klar over, hvilken
udødelig klassiker han havde skabt, da han omkring 1595 skrev sin
berømte tragedie Romeo og Julie. Tragedien var godt nok også et af
hans mest populære stykker, da han selv levede, men at historien om
de to skæbneramte elskende i eftertiden skulle få en så central placering på scenen, i litteraturen, på film, i musik og ikke mindst i vores
almene bevidsthed, har Shakespeare nok ikke turdet håbe på.

Hvad der egentligt startede konflikten, er der nærmest ingen af familierne, der længere kan huske. Nu kæmper begge slægter om
magten i byen. Hadet og fjendskabet ligger og ulmer lige under
overfladen og med bare en enkelt gnist, kan stridighederne hurtigt
bryde ud i lys lue igen.
Midt i striden møder vi Romeo Montague. Romeo er ulykkeligt forelsket i en vis Rosalina, men han lader sig alligevel lokke med af sine
venner til maskebal hos ærkefjenden Capulet. Det er til maskeballet
her, at Romeo for første gang møder Julie Capulet. De forelsker sig,
selvom de begge har taget maskerne af og opdager, hvem de er – og
hvilken familie de kommer fra.

Tragedien er stadig den dag i dag synonymet på den ungdommelige, lidenskabelige kærlighed, De repræsenterer den rendyrkede
kærlighed. Måske netop derfor virker historien stadigvæk på os –
mere end 400 år efter at Shakespeare skrev sine ord i blankvers.
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ROMEO + JULIE opføres i forbindelse med den nationale markering
af genforeningen mellem Sønderjylland og resten af Danmark i 1920.
Ligesom i Shakespeares klassiker er båndene på kryds og tværs af
grænsen mellem Danmark og Tyskland komplekse og nuancerede
med deres ekstremer af usandsynlige venskaber og nedarvet foragt.

2 0 1 9 - 2 0

Genforeningsprojektet
’Romeo + Julie’ produceres i
samarbejde med Mungo Park
Kolding, Sydslesvigsk Forening
og Bund Deutscher Nordschleswiger. Derudover har projektet
modtaget støtte fra
Kulturministeriet og Folketingets
pulje til markering af Genforeningsjubilæet 2020, Haderslev Kommune, Augustinus Fonden samt A. P. Møller Fonden.

Det er blandt andet derfor, at et af fokuspunkterne i forestillingen er
sproget, hvor Romeo og hans familie taler dansk – Julie og hendes
tysk. Et kunstnerisk greb, der er med til at sætte Danmark og Tysklands historiske forhold i spil undervejs igennem forestillingen, hvor
alle udvekslinger af ord – være det konfrontationer eller affektioner –
danner historisk genklang i publikum.
Forestillingen er ligeledes et samarbejde på tværs af landegrænser
og skal spille i både Danmark og Tyskland. Premieren bliver i Haderslev, hvorefter forestillingen tager på turné rundt i grænseområdet –
hold øje med Teatret Møllens hjemmeside for at finde en forestilling
nær dig.
Teatret Møllens Romeo + Julie er en storslået, intim, lystig og
voldsom forestilling, der spiller på alle de helt særlige strenge,
regionen besidder, og som i et helt unikt år, på en helt unik facon,
præsenterer den evigtgyldige historie om to hjerter, to familier og nu
også to lande.

Instruktør: RASMUS ASK
Medvirkende: ANDREA SPICHER, JENS KEPNY KRISTENSEN,
CONNIE TRONBJERG, OLE SØRENSEN, THOMAS JACOB C. RØNNE,
IZA MONTAG FREUND, CHARITY LAUFER,
FRANK THIEL, MAJA JUHLIN, M.FL.
Scenograf: LAURA RASMUSSEN
Lysdesign: SÜNI JOENSEN
Ophav: WILLIAM SHAKESPEARE
Oversætter: NIELS BRUNSE
Pris
Løssalg / Abonnement
Voksne
260,- / 260,Børn/Studerende
135,Pensionister
260,- / 260,Genre:
Romantisk tragedie
Aldersgruppe:
Fra 15 år
Forventet varighed:
Ca. 120 min. inkl. pause
Premiere: 8. juni 2020 kl. 20.00
Spilleperiode: 10. juni til 13. juni kl. 20.00
samt 15. juni & 16. juni 2020 kl. 20.00 i Haderslev Dampark.
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Foto: Søren Hasselgaard Skaanning

TEATRET MØLLEN

Instruktør, bearbejdelse og scenografi: GITTE KATH
Dramatiker: BERTOLT BRECHT
Medvirkende: OLE SØRENSEN, UTA MOTZ, KLAUS ANDERSEN,
SARA LINE MØLLER OLSEN OG THOMAS JACOB C. RØNNE
Musiker: RASMUS STEENBERG

Krigen raser. I øst kæmper russerne en indædt kamp for at stoppe
den tyske offensiv, imens de allierede tropper i vest forsøger at finde
et fodfæste. Midt i kaosset møder vi opportunisten Svejk. Han bor i
Prag, der er under besættelse af det nazistiske styre. Svejk er ikke som
alle andre. Han lever af at fange hunde, som han sælger videre til byens prominente fruer, og så har han et ganske særligt talent for altid
at havne i de mest mærkværdige situationer. Heldigvis har han talegaverne på plads og formår som regel altid at finde en vej ud af problemerne igen.

Pris
Løssalg / Abonnement
Voksne
180,- / 120,Børn/Studerende
50,Pensionister
120,- / 70,Genre:
Drama
Aldersgruppe:
Fra 15 år
Varighed:
100 min. inkl. pause
Premiere: 19. september 2019 kl. 20.00
Spilleperiode: 15. oktober til 18. oktober 2019 kl. 20.00
samt 19. oktober 2019 kl. 16.00

SVEJK er en humoristisk forestilling baseret på historien af Bertolt
Brecht, der undervejs bliver akkompagneret af sang og musik.
Vi kommer hele følelsesspektret igennem, når vi møder Svejk og
hans sjak på værtshuset i den tjekkiske hovedstad. En by, hvor besættelsesmagten holder skarpt øje med forrædere og fidusmagere.
I titelrollen finder vi Ole Sørensen, der med stykket kan fejre sit 40-års
skuespillerjubilæum.
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TEATRET MØLLEN I SAMARBEJDE MED TEATER2TUSIND, TEATRET GRUPPE 38 & CARTE BLANCHE

Foto: Søren Hasselgaard Skaanning

Instruktør: HANS RØNNE
Dramatiker: BODIL ALLING
Medvirkende: CONNIE TRONBJERG, PETER SELIGMANN OG
BODIL ALLING
Komponist: SØREN SØNDBERG

Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon er en anmelderrost og
smuk lille børneforestilling, der handler om den unge pige Viola. Hun
synger for højt og drømmer for meget og er alt for nysgerrig til de
tavse nordboer. Men en dag kommer en fremmed til byen, og verden
åbner sig for Viola.
Den Reumert-nominerede forestilling er instrueret af Hans Rønne,
der har skabt en nærmest eventyrlig verden, hvor kernen er selve
fortællingen. TÆNK, HVIS MAN HAVDE EN REJSEGRAMMOFON er
skabt med få virkemidler og et stort overskud, der får publikum til at
spidse ører og danne billeder i dem selv – både store som små.

Pris
Voksne
Børn/Studerende
Pensionister
Genre:
Aldersgruppe:
Varighed:

Løssalg / Abonnement
120,- / 60,50,90,- / 60,Familieforestilling
Fra 8 år
45 min. uden pause

Spilleperiode: 26. september kl. 20.00 &
28. september 2019 kl. 11.00
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Foto: Søren Hasselgaard Skaanning

TEATRET MØLLEN

Instruktør: RASMUS ASK
Dramatiker: BRIAN WIND-HANSEN
Medvirkende: CAROLINE CORNELIUS, SIGNE SKJØNNEMAND,
NADIA SCHALIPP, CHRISTOFFER PETER HANSEN, SOFIE KNAUER,
ANDERS PETERSEN, VICTOR JOSEPHSEN KNUDSEN OG STELLA SINA

I Budapest i 1945 opstod der et helt særligt styre i ruinerne efter anden
verdenskrig. Den lutherske præst Gábor Sztehlo reddede hundredvis
af liv under krigen og etablerede også samfundet Gaudiopolis. Et samfund, der udelukkende blev ledet af forældreløse og forladte børn og
unge.
GAUDIOPOLIS handler om almindelige unge, der lever under ualmindelige omstændigheder. Fortællingen er baseret på historisk materiale og autentiske begivenheder. Historier, der bygger bro mellem fortid
og nutid, mellem unge og deres verden - dengang og i dag.

Pris
Voksne
Børn/Studerende
Pensionister
Genre:
Aldersgruppe:
Varighed:

I forestillingen medvirker Teatret Møllens talenthold – TEATERTALENTER SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG. Siden de deltog i de første auditions i december 2017, har de været faste gæster på Møllen. Her har de
blandt andet været med bag scenen og deltaget i adskillige workshops centreret omkring scenekunstens mange facetter. Forløbet kulminerer med afgangsprojektet her, hvor talentholdet producerer deres egen forestilling under kyndig ledelse af instruktør Rasmus Ask og
dramatiker Brian Wind-Hansen.

Løssalg / Abonnement
50,- / 50,50,50,- / 50,Ungdomsdrama
Fra 13 år
Ca. 70 min. uden pause

Premiere: 23. november 2019 kl. 16.00
Spilleperiode: 27. november & 28. november 2019 kl. 20.00
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Foto: Laurin Rinders

TEATRET MØLLEN
Palle blev helt alene i verden for første gang i 1942, hvor den ikoniske
fortælling om drengen, der vågende op til en tom verden, udkom.
Der er sket mange ting siden dengang. Det er her - 76 år senere – vi
møder Palle igen. Han er gammel, træt, og bor på et plejehjem. Og nu
pludselig en morgen vågner han op for at indse, at han endnu engang er helt alene i verden.

Instruktør: OLE SØRENSEN
Dramatiker: BRIAN WIND-HANSEN
Medvirkende: KLAUS ANDERSEN

Snart må Palle tage alle kreative metoder i brug for at holde ensomheden ud. Heldigvis for Palle så har han en musikalsk sjæl og en god
fantasi, men hvor længe kan musikken og historierne holde ensomheden på afstand? Og er Palle virkelig dømt til at være helt alene i de
sidste år af sit liv?

NB. Spiller i caféen
Pris
Voksne
Børn/Studerende
Pensionister
Genre:
Aldersgruppe:
Varighed:

PALLE STADIG ALENE I VERDEN er en fortælling med masser af
nærvær, musik og humor, og ikke mindst en fortælling der tager fat i
et utroligt vigtigt og relevant emne.

Løssalg / Abonnement
180,- / 120,50,120,- / 70,Musikalsk monolog
Fra 15 år
Ca. 60 min. uden pause

Spilleperiode: 30. januar & 31. januar 2020 kl. 20.00
samt 23. marts til 24. marts 2020 kl. 20.00
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TEATRET MØLLEN

Instruktør: RASMUS ASK
Dramatiker: LARS NORÉN
Medvirkende: OLE SØRENSEN, THOMAS JACOB CLAUSEN RØNNE OG
DURITA DAHL ANDREASSEN
Lyddesign: JOHANNES SMED
Lysdesign: STINE FUMZ

Mod til at dræbe er en følelsesladet historie om en søn og hans far.
Lige fra begyndelsen står det klart, at der er noget, der ulmer under
overfladen. Det hele bliver sat på spidsen, og forholdet mellem de to
mænd kommer under pres, da sønnens kæreste dukker op. Hun får
skubbet til det i forvejen skrøbelige forhold og åbner derved op for
årtiers undertrykte følelser og minder.
MOD TIL AT DRÆBE er en dramatisk historie baseret på den svenske
succesforfatter og dramatiker Lars Noréns forestilling fra 1978. Selvom det er 41 år siden, at han skrev stykket, er der stadigvæk masser af
kød på historien, der centrerer sig omkring nogle af de kræfter, vi alle
sammen kæmper med for at blive hele og selvstændige individer.

Pris
Løssalg / Abonnement
Voksne
180,- / 120,Børn/Studerende
50,Pensionister
120,- / 70,Genre:
Familiedrama
Aldersgruppe:
Fra 15 år
Varighed:
Ca. 80 min. uden pause
Premiere: 15. februar 2020 kl. 16.00
Spilleperiode: 17. februar til 21. februar kl. 20.00, 22. februar kl. 16.00
2. marts til 6. marts kl. 20.00 samt 7. marts 2020 kl. 16.00

En markant faktor i forestillingen er sproget, der i Teatret Møllens
udgave er ændret til, at faren og sønnen – spillet af Ole Sørensen og
Thomas Jacob C. Rønne – taler både rigsdansk og sønderjysk. De får
følgeskab på scenen af færøske Durita Dahl Andreassen, og sammen
leverer de en nærværende forestilling, der pendulerer mellem
ømhed og afsky.
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Foto: Elise Reinholtz Design

TEATERFORENINGEN KATUSHA

Instruktør, dramaturg og dramatiker: PIA ROSENBAUM
Medvirkende: PIA ROSENBAUM
Oversætter: TINE ROESEN
Forfatter: SVETLANA ALEKSIJEVITJ
Scenograf: THOMAS KOLDING

”Jeg er kommet helt fra Krim. Jeg ringer fra banegården.... Jeg vil gerne
fortælle Dem om min krig.”
Sådan begynder KRIGEN HAR IKKE ET KVINDELIGT ANSIGT, der er en
barsk beretning om de kvindelige, sovjetiske soldaters deltagelse i 2.
Verdenskrig. I 1941 meldte cirka en million unge russiske kvinder sig
til Den Røde Hær og kæmpede for fædrelandet på lige fod med
mændene. Som snigskytter, sanitetssoldater, læger, piloter og partisaner.

Pris
Voksne
Børn/Studerende
Pensionister
Genre:
Aldersgruppe:
Varighed:

Oplevelserne, de overlevende kvinder bringer med hjem, er rystende
og grusomme, men de fortier dem. Først 40 år efter krigens afslutning fortæller kvinderne deres historie med eftertankens poesi og
humor til journalisten, Svetlana Aleksijevitj, der i 2015 vandt Nobelprisen i litteratur.
Teaterforestillingen tager udgangspunkt i vidnesbyrdet fra 17 kvinder, der fortæller om deres oplevelser råt for usødet – lige fra det rå
og grusomme til det absurd morsomme.

Løssalg / Abonnement
180,- / 120,50,120,- / 70,Moderne dramatik
Fra 15 år
Ca. 60 min. uden pause

Spilleperiode: 15. & 16. august 2019 kl. 20.00
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Foto: Per Morten Abrahamsen

DET FLYDENDE TEATER OG TEATERGRAD
Historien om Grevinde Danner er én af de mest spektakulære i Danmarkshistorien. Louise Christine Rasmussen fødes i 1815 som et uønsket produkt af et patriarkalsk samfund, hvor manden tog, hvad han
mente, der var hans, og kvinden var underlagt hans luner og behov.
Men Louises liv er også fortællingen om en kvinde, som fødes i rendestenen og gør effektivt op med samfundets forventninger.

Instruktør: PELLE NORDHØJ KANN
Dramatiker: LINE MØRKEBY
Medvirkende: LISE LAUENBLAD, ROLF HANSEN OG BRIAN HJULMANN
Scenograf: JOHANNE EGGERT
Musiker: MARIE LOUISE VON BÜLOW OG KAREN G. DUELUND
Koreograf: JANNIK ELKÆR

DANNER handler om en kvinde, der giver fanden i tidens normer, og
som insisterer på at være et frit handlende og tænkende individ. Hertil kommer en succesfuld forretning med parisermode. Og så elsker
hun to af landets mest magtfulde mænd; avisudgiveren Carl Berling
og Kong Frederik 7. Avisudgiveren får hun et barn med; kongen gifter hun.

NB. Spillested: Haderslev Hus, Slotsgade 33
Pris
Voksne
Børn/Studerende
Pensionister
Madbillet til 2-retters menu
Genre:
Aldersgruppe:
Varighed:

Forestillingen præsenteres i samarbejde med Haderslev Teaterforening. I forbindelse med forestillingen er der mulighed for at tilkøbe
en madbillet til forestillingen, som gælder for en lækker 2-retters
menu fra Haderslev Hus, der bliver serveret to timer før forestillingen
begynder.

Løssalg / Abonnement
150,- / 150,80,150,- / 150,230,Ny dansk musikdramatik
Fra 15 år
Ca. 80 min. uden pause

Spilleperiode: 2. & 3. oktober 2019 kl. 19.30
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Foto: Daniel Buchwald

TEATER V

Instruktør: EMIL HANSEN
Dramatiker: SOPHIE ZINCKERNAGEL
Medvirkende: GERARD CAREY BIDSTRUP, CHARLOTTE MUNKSGAARD
OG PETER ZANDERSEN
Scenograf: REBEKKA BENTZEN
Lyddesigner: RUNE ABEL
Lysdesigner: SONJA LEA

JOHN LENNON ER DØD er en skæv komedie om livet i en stripklubversion af skærsilden. Her har John Lennon siddet siden den 8. december 1980 på sin faste barstol og tyllet whiskyshots. Det har gjort
ham en lille smule bitter, for at sige det mildt. Derfor er han heller ikke
just snakkesalig, da 19-årige Fanny Viola Rose-Mynte Maria Christoffersen Kristensen Hansen pludselig træder ind ad døren.
Kan Fannys barnlige uskyld puste liv i en død idealisme, eller er John
blevet for kynisk efter de mange år i limbo? Og er han overhovedet
til blondiner?

Pris
Voksne
Børn/Studerende
Pensionister
Genre:
Aldersgruppe:
Varighed:

Sophie Zinckernagels manuskript til forestillingen vandt i 2018
førsteprisen til Dansk Teaters landsdækkende dramatiker-konkurrence for debutanter. En forestilling, der med masser af humor og en god
portion ironi formår at trække spor til verden i dag, men som samtidig giver en håb for fremtiden.

Løssalg / Abonnement
180,- / 120,50,120,- / 70,Ny dansk dramatik
Fra 15 år
Ca. 70 min. uden pause

Spilleperiode: 5. & 6. november 2019 kl. 20.00
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Foto: Per Morten Abrahamsen

TEATER MOMENTUM OG TEATRET ST. TV.

Instruktør: ANNA ANDREA MALZER
Medinstruktør: KASPER DALSGAARD
Dramatiker: ALEKSA OKANOVIC
Medvirkende: MOHAMED ALI OSMAN, EMIL PRENTER, AMIRA
JASMINA JENSEN, BETINA GROVE OG MARIANNE SØNDERGAARD
Lyddesigner: CHRISTIAN BERNTSEN
Lysdesigner: MIA JANDJE WILLETT

Säpoagenten Mo er rejst til Småland og drømmer om at blive den
første betjent, der opklarer en af de mange asylbrande, der hærger
landet. Men ingen har hørt eller set noget. Det eneste vidne er en
hund. Samtidig møder en nynazist og en muslimsk pige med tørklæde hinanden på byens internetcafe og opdager, at de spiller på samme hold i Counter-Strike. Og hvad gør man så?
En alkoholiseret, arbejdsløs kvinde maler billeder af asylbranden som
led i et terapiforløb, men en dag bliver hun kontaktet af en gallerist
fra Berlin, som mener, det er kunst. For at komme dybere ned i sagen
må Mo tage yderst utraditionelle metoder i brug. Men hvordan skal
Marit, byens kommunalpolitiske blæksprutte, socialrådgiver og kognitive terapeut holde styr på det hele?

Pris
Løssalg / Abonnement
Voksne
180,- / 120,Børn/Studerende
50,Pensionister
120,- / 70,Genre:
Ny dansk dramatik
Aldersgruppe:
Fra 15 år
Varighed:
Ca. 85 min. uden pause
Spilleperiode: 3. & 4. december 2019 kl. 20.00

SELVTÆGT er en sort komedie, der låner fra film, tv-serier og Tarantino. En fortælling om at tage loven i egen hånd, og hvor alle scenarier
og konflikter er inspireret af virkeligheden.
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F O R E S T I L L I N G E R S Æ S O N 2 0 1 9 - 2 0
O G H E R L U G T E R B R U N T O G B R Æ N D T

Foto: Emilia Therese

MUNGO PARK KOLDING

Instruktør: SOPHIE LAURING
Dramatiker: JENS KORSE
Medvirkende: FRANK THIEL, MAJA JUHLIN, MARIE NØRGAARD,
MAGNUS CHRISTENSEN OG MUNGO PARK KOLDINGS FOLKEKOR
Scenograf: INGVILD GRANDE OG LEA BURR0WS
Lyddesign: ANNA LIDELL
Lysdesign: MORTEN DORVIN

Juleaften SKAL lykkes. Det skal den bare. Der er simpelthen ikke plads
til fejltagelser eller improvisationer. Det skal være som planlagt, det
skal være fejlfrit, og det skal være hyggeligt! Sådan er det. Og det ved
alle. Så når juleaften alligevel går galt, er der kun én ting at bruge julenatten på, mens højtidens budskab om barmhjertighed fordøjes:
Forklaringer skal findes, og den skyldige udpeges.
Og det er præcist, hvad der sker i OG HER LUGTER BRUNT OG
BRÆNDT. En families krampagtige forsøg på at bevare juletraditionerne er endt i totalt kaos, så nu skal resten af julenatten bruges på
at reflektere over, hvad der egentligt gik galt. Gennemgangen af aftenens begivenheder og jagten på en hyggelig og traditionsrig jul er
en tåkrummende fryd at overvære, og forestillingen er stærkt lattervækkende med sin genkendelige pinagtighed. Nogle gange skal en
juleaften bare virkelig være dårlig, for at den kan blive god igen.

Pris
Voksne
Børn/Studerende
Pensionister
Genre:
Aldersgruppe:
Varighed:

Løssalg / Abonnement
180,- / 120,50,120,- / 70,Julekomedie
Fra 15 år
Ca. 135 min. inkl. pause

Spilleperiode: 10. & 11. december 2019 kl. 20.00
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F O R E S T I L L I N G E R S Æ S O N 2 0 1 9 - 2 0
D ET B E GY N D E R AT B L IV E K O L DT O M F Ø D D E R N E

Foto: Rasmus Rønne

TEATRET V. HANS RØNNE
Instruktør: LARS KNUTZON
Dramatiker og medvirkende: HANS RØNNE
Scenograf: GITTE BAASTRUP

I løbet af de seneste år er tre af hans jævnaldrende venner døde. Den
ene efter langvarig sygdom, den anden faldt pludselig om, og den
tredje skød sig en kugle for panden. Det faktum, sammenholdt med
at Ældresagens tidsskrift er begyndt at dumpe ind gennem brevsprækken, har sat tankerne i gang.
Ganske vist har han ikke en formodet udløbsdato, men han ligger
ofte vågen om natten, for det er som om, at DET BEGYNDER AT BLIVE
KOLDT OM FØDDERNE. Forestillingen er Hans Rønnes enmandsrejse
mod og forsøg på at forstå døden og handler om at forsone sig med
tanken om at ophøre, så man med sindsro – og med humoren i behold – kan give sig hen til livets sidste kapitler.

Pris
Voksne
Børn/Studerende
Pensionister
Genre:
Aldersgruppe:
Varighed:

Forestillingen er produceret med Lars Knutzon som instruktør, der før
har arbejdet sammen med Hans Rønne, da de i 2007 skabte den Reumert-vindende forestilling August. Med en god portion selvironi tilsat en lille, men snerrende, dødsangst, lufter Rønne ud i det rum, vi alt
for sjældent åbner. For hvad vil det egentligt sige at dø?

Løssalg / Abonnement
180,- / 120,50,120,- / 70,Klassisk skuespil
Fra 16 år
Ca. 70 min. uden pause

Spilleperiode: 28. december kl. 16.00 &
30. december 2019 kl. 20.00
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F O R E S T I L L I N G E R
H V A’ S Å E U R O P A

S Æ S O N

2 0 1 9 - 2 0

Foto: Emilia Therese

MUNGO PARK KOLDING

Instruktør: METTE OVESEN
Dramatiker: VIVIAN NIELSEN
Medvirkende: ISA MARIE HENNINGSEN, FRANK THIEL, MAJA JUHLIN
OG MORTEN CHRISTENSEN
Scenograf: LISBETH BURIAN
Komponist og lyddesigner: KENNETH THORDAL

Europa er i øjeblikket spændt ud imellem en stigende populisme i
Nordeuropa, og de druknende flygtninge i Sydeuropa. Af Putins
tanks i øst og Trumps mur i vest. Drømmen om et fælles Europa, som
vi har taget for givet, er under pres som aldrig før.
I forestillingen møder vi en mytisk familie, der er taget i sommerhus
for at fejre Europas fødselsdag. Europa er familiens overhoved, men
hun er ikke, som hun plejer. Hukommelsen er begyndt at svigte, og
måske er de første tegn på demens ved at vise sig.

Pris
Voksne
Børn/Studerende
Pensionister
Genre:
Aldersgruppe:
Varighed:

HVA SÅ EUROPA er et politisk og mystisk familiedrama, der trækker
lange spor til kontinentets kulturelle og politiske historie. Hvad er
fremtiden? Er næste generation i stand til at tage over? Og hvad vil
det betyde? Hvem skal forvalte arven fra Europa? Eller vil Kina og
Østblokken tage over?

Løssalg / Abonnement
180,- / 120,50,120,- / 70,Ny dansk dramatik
Fra 15 år
Ca. 130 min. inkl. pause

Spilleperiode: 7. & 8. januar 2020 kl. 20.00
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F O R E S T I L L I N G E R
16:29

S Æ S O N

2 0 1 9 - 2 0

Foto: Daniel Buchwald

TEATER MOMENTUM OG AALBORG TEATER
Instruktør og dramatiker: ANNA MALZER
Medvirkende: AMIRA JASMINA JENSEN
Lyddesign: NANNA SCHLEIMANN
Lysdesign: MADS ECKERT

Océane bor i en forstad til Paris i en etværelses lejlighed med tulipaner i vindueskarmene. Hun arbejder på et plejehjem 20 timer om
ugen. Hun har over 3000 følgere på Instagram og mestrer kunsten at
lægge skygger på sin næse, der får hende til at ligne Taylor Swift lidt.
For i forstaden vil alle piger være Taylor Swift, og alle drenge vil lave
en baby på Taylor Swift.
Hun har haft en kæreste i fire år. Han er mekaniker. Han er ikke kriminel. Hun drømmer om blondegardiner på børneværelserne. Men
pludselig sker der noget imellem dem, som ændrer Océanes blik på
fremtiden og den virkelighed, hun lever i.

Pris
Voksne
Børn/Studerende
Pensionister
Genre:
Aldersgruppe:
Varighed:

Monologen 16:29 er baseret på en sand historie, der handler om
dødsdriften hos ungdomsgenerationen i den fattigste del af Frankrig. En generation fanget i friluftsfængsler, hvor de fleste overlever
ved at høre romantisk popmusik og drømme om et traditionelt familieliv. Men oprøret ulmer hos en generation, der har fået nok og
ønsker forandring.

Løssalg / Abonnement
180,- / 120,50,120,- / 70,Doku-fiktion
Fra 15 år
Ca. 85 min. uden pause

Spilleperiode: 11. & 12. marts 2020 kl. 20.00
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F O R E S T I L L I N G E R S Æ S O N
D E N G R Ø N L A N D S K E M A N D

2 0 1 9 - 2 0

Foto: Emilia Therese

TEATER FREEZE PRODUCTIONS OG GRØNLANDS NATIONALTEATER

Instruktør: HANNE TRAP FRIIS
Dramatiker: NIVIAQ KORNELIUSSEN
Medvirkende: KLAUS GEISLER, KRISTIAN MØLGAARD,
HANS-HENRIK POULSEN OG MIKI JACOBSEN
Scenograf: CAMILLA NIELSEN
Lyddesign: GERTH LYBERTH
Lysdesign: MORTEN LADEGOFED

Den Grønlandske Mand er hudløst og rammende teater om den moderne grønlandske mand. Hans drømme, kærlighed, liv, længsler, seksualitet, glæder og sorger. I scener med musik, dans, monologer, latter og gråd rejser vi ind i hans sind. Det handler om sex, politik, om livet og om døden. Om hans kærlighed til naturen, til storbylivet, til
kvinden, sine forfædre og børn. Det er et nyskabende, insisterende
og kærligt performanceportræt til og om den moderne grønlandske
mand.
Forestillingen bygger på virkelige historier fra manden selv og med
fokus rettet på den grønlandske mand i det nye årtusinde, hans identitet, selvforståelse samt forholdet til det at være mand og til en verden i forandring. Forestillingen spiller på dansk.

Pris
Voksne
Børn/Studerende
Pensionister
Genre:
Aldersgruppe:
Varighed:

DEN GRØNLANDSKE MAND blev nomineret af CPH-Culture i kategorien ”Sær-prisen”, der gælder for særlige teaterindsatser, der gjorde en
forskel i sæsonen 2017-2018. Derudover er Klaus Geisler, en af de
medvirkende, nomineret til en Reumert-pris i kategorien ”Årets
mandlige ensemblerolle”.

Løssalg / Abonnement
180,- / 120,50,120,- / 70,Ny dansk dramatik
Fra 15 år
Ca. 70 min. uden pause

Spilleperiode: 3. april 2020 kl. 20.00
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F O R E S T I L L I N G E R S Æ S O N 2 0 1 9 - 2 0
CAMILLE CLOUDS BREVKASSE

Foto: Bjarke MacCarthy

MUNGO PARK

Instruktør: HEINRICH CHRISTENSEN
Dramatiker: LINE KNUTZON OG HEINRICH CHRISTENSEN
Medvirkende: MALIN RØMER BROLIN-TANI, ANDERS BUDDE
CHRISTENSEN, MARIANNE MORTENSEN OG MADS HJULMAND
Scenograf: NADJA NABIL
Komponist: JONAS MUNCK HANSEN
Lyddesigner: RASMUS OVERGAARD HANSEN
Lysdesigner: MIKKEL GIVSKOV HANSEN OG MARTIN DANIELSEN

Har du somme tider bare lyst til at gøre noget, selvom du ved, det er
forkert? Har du nogensinde kigget på dit eget spejlbillede og fået
lidt for mange sommerfugle i maven? Er du en kvinde på 50, der ligner en kvinde på 50? Er du vred over, at du er vred?
Du har uden tvivl hørt om Camille Cloud og hendes berømte powerbrevkasse. Camille Cloud har nemlig svaret på alt! Camille er tidens
stemme og fremtidens håb, for hun har succes og har tænkt på alt, før
hun blev født.

Pris
Voksne
Børn/Studerende
Pensionister
Genre:
Aldersgruppe:
Varighed:

CAMILLE CLOUDS BREVKASSE er et stykke veloplagt satire over nutidens kultur med fokus på overfladisk selviscenesættelse og selfiedyrkelse. Forestillingen er en dramatisering af Line Knutzons humoristiske karaktermord på tidens succeskultur, hvor alting er 100 procent din egen skyld.Vi møder de ensomme og særlige karakterer, der
som små skæbneportrætter samles på scenen og danner det måske
mest absurde danmarksbillede til dags dato. Og svarene fra den benhårde Camille er måske ikke altid ligefrem den største hjælp.

Løssalg / Abonnement
180,- / 120,50,120,- / 70,Moderne dramatik
Fra 15 år
Ca. 90 min. uden pause

Spilleperiode: 17. april 2020 kl. 20.00
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F O R E S T I L L I N G E R
D R I V I N G M I L E S

S Æ S O N

2 0 1 9 - 2 0

Foto: Express Newspapers

PARK TEATRET

Instruktør: VIGGA BRO
Dramatiker: HENNING MANKELL
Medvirkende: ANDERS MALTA, ZIER ROMME LARSEN, RUNE FOGNIELSEN, CORNELIA NILSSON OG HANS HENRIK CLEMENSEN
Komponist: MILES DAVIS

DRIVING MILES er fortællingen om mødet mellem den jævne mand
og kunsten. Et klassisk motiv og samtidig en poetisk, dybt personlig
og nuanceret hyldest til kunstens og musikkens kraft. Fortællingen er
baseret på mødet mellem jazzlegenden Miles Davis og chaufføren
Svein Åge Johansen, der mødes under en jazzfestival i Molde Lufthavn. Miles bliver hentet af en limousine med chaufføren Svein Åge
bag rattet. “Do you know who I am?” spørger Miles Davis.

NB. Spillested: Haderslev Hus, Slotsgade 33
“Yes,” svarer Svein Åge.
“Do you like my music?” spørger Miles.

Pris
Voksne
Børn/Studerende
Pensionister
Madbillet til 2-retters menu
Genre:
Aldersgruppe:
Varighed:

Kort og kontant svarer limousinechaufføren:“No”.
Miles har truffet et menneske, som hverken lyver, lefler eller smigrer.
Næste gang Miles kommer til Norge kræver han, at Svein Åge som
sin chauffør, og som kilometertælleren kører derudaf, udvikles et livslangt venskab.
I forbindelse med forestillingen er der mulighed for at tilkøbe en madbillet til forestillingen, som gælder for en lækker 2-retters menu fra
Haderslev Hus, der bliver serveret to timer før forestillingen begynder.

Løssalg / Abonnement
180,- / 120,50,120,- / 70,230,Musikdramatik
Fra 18 år
Ca. 80 min. uden pause

Spilleperiode: 4., 5. & 6. maj 2020 kl. 19.30
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F O R E S T I L L I N G E R

S Æ S O N
B L IV

K A M I K A Z E T E A T E R:
UNGERNE VENDER HJEM

2 0 1 9 - 2 0
M Ø L L EV E N

MØLLENS VENNER er teatrets støtteforening. Foreningens medlemmer støtter teatret med 100 kroner årligt, og som tak kvitterer
Møllen med en række særlige fordele: Før og efter forestillinger er
der gratis kaffe og te på kanden til vennerne, som desuden får 10
procent i rabat på øl, vin og vand i baren.
Som Mølleven har du også mulighed for at få en gratis plakat med
hjem fra en af sæsonens egenproduktioner. Plakaterne er lavet af
huskunstner Gitte Kath.
Endeligt bliver du som Mølleven også tilmeldt Teatret Møllens nyhedsbrev, hvor vi med jævne mellemrum fortæller, hvad der sker
på teatret lige nu, og hvad vi har af planer for fremtiden. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes.
På teatrets hjemmeside kan du læse om kommende arrangementer for Møllens Venner, og det er også her, du melder dig til som
ven, hvis du vil være en del af støtteforeningen.
Foto: Flickr

Medlemsfordele
- Gratis kaffe og te
- Gratis plakater fra sæsonens egenproduktioner
- Gratis adgang for ét barn i selskab med en Mølleven*
- Gratis særarrangementer for Møllevenner
- 10 procents rabat i baren
- 10 procents rabat på plakater og bøger

Som en bonus har Teatret Møllen denne sæson et ekstra indslag i
kalenderen, hvor teatret bliver overtaget af skuespillerne Thea
Kastberg, Linnea L. Fabricius og Ari Alexander. De tre sønderjyske
talenter vender tilbage til rødderne i Haderslev, hvor de på rekordtid
strikker en teaterforestilling sammen ud fra ukendte input, som de får
fra unge studerende i byen.

*Gælder kun gæsteforestillinger for børn.

Alle tre er vokset op i Haderslev og har haft deres første teateroplevelser på Teatret Møllen. Siden da har de arbejdet med film og teater
professionelt i Aarhus og København og glæder sig nu til at give publikum en unik og anderledes teateroplevelse.
Instruktør: NIKOLAJ MINEKA
Medvirkende: THEA KASTBERG, LINNEA L. FABRICIUS OG
ARI ALEXANDER, M.FL.
Musiker: MARTIN BALTSER

Pris
Per billet
Studerende/unge under 25 år
Aldersgruppe:
Forventet varighed:

Løssalg / Abonnement
100,- / 100,50,Fra 15 år
Ca. 45 min. uden pause

Spilleperiode: 27. marts kl. 20.00 & 28. marts 2020 kl. 16.00
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T E A T R E T M Ø L L E N S H Ø J S K O L E
F Æ L L E S S KA B O G HY G G E I T EAT RA L S K E RA M M E R

Foto: Søren Hasselgaard Skaaning

Levende fortællinger, foredrag, gode diskussioner, musik, hygge,
plads til fordybelse, fællessang og fællesskab. Med stærk inspiration
fra højskolemiljøet vil Teatret Møllen i løbet af sæson 2019/2020 afholde en række aftenarrangementer, der har sammenholdet i fokus,
og som er både informative og dannende.

De forskellige indslag har alle rødder til teatrets øvrige virke, der som
resultat deraf også kommer til at favne bredt med både underholdende og lærerige indslag. Det være sig alt fra foredrag med aktuelle forfattere, live podcasts, debatmøder, poetry slam og stand-up,
brætspilsaftener, musik og sang, kunst og kultur.

TEATRET MØLLENS HØJSKOLE er for alle, der på bedste højskolevis
måtte have lyst til at opleve det gode fællesskab, nærværende foredrag og ikke mindst den uformelle og venskabelige samtale om medrivende og aktuelle emner her og nu – både for unge såvel som ældre, studerende og lærere, sønderjyder og københavnere.

Arrangementerne foregår hovedsageligt i teatrets hyggelige kældercafé, der alle kommer til at starte og slutte med en fællessang. Undervejs vil der som udgangspunkt altid være fællesspisning med et
måltid mad, som bliver leveret fra MetteMums. Vi glæder os til at
være sammen med jer!
NB. Da der skal bestilles mad dertil, skal billetterne til højskoleaftenerne købes senest tre hverdage før et givent arrangement.
Billetterne kan hverken byttes eller tilbagekøbes.
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T E A T R E T

M Ø L L E N S

H Ø J S K O L E

FOREDRAG MED GITTE KATH

FOREDRAG MED JAKOB HOLDT

Foto: Søren Hasselgaard Skanning

Foto: Athenas

Den første af Teatret Møllens højskoleaftener bliver skudt i gang af en
velkendt skikkelse. Gitte Kath havde sin daglige gang på teatret som
scenograf, instruktør og manuskriptforfatter fra 1974 til 2015. Hun
kigger stadigvæk jævnligt forbi i kraft af, at hun fortsat arbejder som
Møllens plakatkunstner og står – som altid – for at designe plakaterne til teatrets nye forestillinger. I sæson 2019/20 er Gitte Kath dog
igen tilbage i instruktørstolen til forestillingen Svejk i anden verdenskrig.

I 5 år vagabonderede Jacob Holdt i USA uden penge og levede sig
dermed ind i både de fattigste ghettoer og de rigeste miljøer. Med et
lommekamera skabte Jacob Holdt på baggrund af sine stærkt personlige oplevelser diasshowet “Amerikanske billeder” – som siden er
blevet kendt i landets foredragssale.
Foredraget her handler om Jacob Holdts eget liv i årene efter, at
Amerikanske Billeder blev en verdenssucces, og sine forsøg på også
at gøre det til en succes for dem, dette handlede om: de fattige,
marginaliserede og undertrykte. Før foredraget begynder vil der blive
serveret et lækkert aftensmåltid til alle de deltagende.

Foredraget kommer til at være centreret omkring Gittes virke som
plakatkunstner, der også har bragt hende til udlandet, hvor hun har
engageret sig i den internationale plakatkunst - både som jurymedlem og som udøvende kunstner.

Pris
Per billet (inkl. mad)
Aldersgruppe:
Varighed:

Løssalg / Abonnement
110,Fra 8 år
Ca. 150 min. inkl. pause

Pris
Per billet (uden mad)
Aldersgruppe:
Varighed:

Løssalg / Abonnement
110,Fra 15 år
Ca. 180 min. inkl. pause

Arrangementet afholdes den 10. oktober 2019 kl. 18.00

Arrangementet afholdes den 22. august 2019 kl. 18.30
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T E A T R E T

M Ø L L E N S

H Ø J S K O L E

DU BLIVER IKKE ANDET END KLOVN

DECEMBER SANG

Foto: Søren Hasselgaard Skanning

Foto: Teatret Møllen

For godt 40 år siden tog Ole Sørensen de første spæde skridt som skuespiller. Inden da havde han fået at vide, at han aldrig ville blive andet
end en klovn, og at hans drømme om at optræde på de skrå brædder
var virkelighedsfjerne og optimistiske. Alligevel kan Ole i dag kan se
tilbage på en lang karriere, der har været fyldt med både teater og
musik.

Kom med, når Teatret Møllen byder indenfor til en stemningsfuld torsdag aften i fællessangens tegn. Sammen med musiker Niels Ørts Ottosen dykker vi denne aften ned i vinterens mange sange – måske
med tid til en julesang eller to undervejs. Sangtræning og talent er ligegyldigt. Det eneste, publikum skal tage med, er lysten til at synge.
Aftenen begynder med en kort velkomst fra aftenens forstander,
hvorefter vi får varmet stemmerne op til aftenens første sang. Herefter vil der blive serveret et varmt aftensmåltid til alle fremmødte, inden vi finder højskolesangbogen frem og i fællesskab synger vinteren
ind.

Ole tager os med, når han åbenhjertigt fortæller om sit arbejde som
skuespiller og kigger tilbage på sit professionelle liv. Et liv, der blandt
andet indebærer en start med amatørskuespil, en tilværelse som fast
ensembleskuespiller på Teatret Møllen og senere som musiker i Willys
Kaffeklub.

Pris
Per billet (inkl. mad)
Aldersgruppe:
Varighed:

Løssalg / Abonnement
110,Fra 8 år
Ca. 150 min. inkl. pause

Pris
Per billet (inkl. mad)
Aldersgruppe:
Varighed:

Arrangementet afholdes den 14. november 2019 kl. 18.30

Løssalg / Abonnement
110,Fra 8 år
Ca. 150 min. inkl. pause

Arrangementet afholdes den 19. december 2019 kl. 18.30
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T E A T R E T

M Ø L L E N S

H Ø J S K O L E

SNAK

MØRKEMANDEN NORÉN

Foto: Frederik Svinth

Foto: Michiel Hendryckx

Fokus på aftenen her kommer til at ligge på den gode samtale. Dertil
har vi allieret os med Frederik Svinth. Frederik er uddannet kaospilot
og har skabt samtalespillet SNAK. Derudover rejser han landet rundt
og holder foredrag omkring emner som ensomhed og venskab og
ikke mindst behovet for, at vi i dag taler mere sammen. Det gør han
blandt andet ved at stille spørgsmålstegn til, hvordan vi bliver bedre
til at skabe nære relationer.

Februar 2020 har Teatret Møllen premiere på forestillingen Mod til at
dræbe, der er baseret på den svenske dramatiker Lars Noréns roman
af samme navn fra 1978. Den succesrige forfatter og dramatiker har
skrevet historier til både teater, radio og tv, og hans værker spilles i
dag over hele verden.
Til højskolearrangementet her bliver der mulighed for at komme helt
tæt på den svenske dramatiker, når vi får besøg af Morten Hede, der
er en af Jyllands-Postens faste teateranmeldere. Sammen med Morten vil vi gå mere i dybden med den svenske dramatiker og hans værker, der ofte tager udgangspunkt i dysfunktionelle familieforhold og
den vestlige verdens forfald. Efter foredraget vil der være åbent for diskussion og spørgsmål, indtil der åbnes op i teatersalen, hvor Teatret
Møllens udgave spiller.

Efter Frederiks indledende foredrag finder vi kortspillene frem, og
resten af aften kommer således til at gå med hygge og spil. 500,Whist,
Hjerterfri eller noget helt fjerde. Det afhænger af deltagerne. Tvistet
her er så, at der ikke er tale om helt almindelige spillekort.

Pris
Per billet (inkl. mad)
Aldersgruppe:
Varighed:

Løssalg / Abonnement
110,Fra 8 år
Ca. 150 min. inkl. pause

Pris
Per billet (inkl. mad)
Aldersgruppe:
Varighed:

Arrangementet afholdes den 16. januar 2020 kl. 18.30

Løssalg / Abonnement
110,Fra 8 år
Ca. 240 min. inkl. pause

Arrangementet afholdes den 20. februar 2020 kl. 17.30
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M Ø L L E N S

H Ø J S K O L E

BAG OM ROMEO + JULIE

MAJ SANG

Foto: Teatret Møllen

Foto: Teatret Møllen

Med kun få uger tilbage til premieren sætter vi os ned denne aften og
fokuserer på Teatret Møllens store genforeningsprojekt: Romeo + Julie. Aftenen vil blandt andet centrere sig omkring det bagvedliggende arbejde med produktionen, hvor nogle af de involverede personer
vil fortælle om de opgaver, de har haft.

Endnu engang inviterer vi indenfor til en hyggelig aften med sang og
fællesskab. Denne gang er det sommermånederne, der står for døren,
og vi kommer den varme årstid i møde med musik og udvalgte sange fra højskolesangbogen.
Vi starter med en velkomst fra aftenens forstander, hvorefter vi
lægger ud med dagens første sang. Efterfølgende vil vi sætte os til
bords, hvor der vil blive serveret et lækkert aftensmåltid. Når alle har
tygget af, begynder vi med fællessangene sammen med pianist Niels
Ørts Ottosen, der holder rytmen undervejs.

Desuden vil teaterchef Nikolaj Mineka komme ind på nogle af de indledende overvejelser, man havde i forbindelse med forestillingen og
fortælle mere om, hvordan koblingen til den nationale markering af
genforeningen opstod. Før foredraget begynder vil der blive serveret
et lækkert aftensmåltid til alle deltagende.

Pris
Per billet (inkl. mad)
Aldersgruppe:
Varighed:

Løssalg / Abonnement
110,Fra 8 år
Ca. 150 min. inkl. pause

Pris
Per billet (inkl. mad)
Aldersgruppe:
Varighed:

Arrangementet afholdes den 23. april 2020 kl. 17.30

Løssalg / Abonnement
110,Fra 8 år
Ca. 135 min. inkl. pause

Arrangementet afholdes den 14. maj 2020 kl. 18.30
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B I L L ETT E R
OG I N F O R M A T I O N

SPILLETIDSPUNKT
Vær opmærksom på, at forestillingen starter præcis. Kommer du for sent,
kan du desværre ikke komme ind, da det vil forstyrre. Så kom i stedet i
god tid – teatret har en hyggelig foyer, der åbner en time før, forestillingen begynder. I baren kan man købe vin, øl, vand, kaffe og te.

BILLETBESTILLING
Billetter kan købes på hjemmesiden. Her kan du betale med betalingskort og printe dine billetter med det samme, hvis du har lyst. Du kan
også reservere og afhente billetterne hos os eller vælge at få dem med
posten.

DEN INTERAKTIVE SCENE
Workshops og kurser med teatrets værktøjer
Teatrets værktøjer kan bruges i mange andre sammenhænge end
blot på scenen, og det er netop, hvad vi gør på Teatret Møllen.
Gennem de sidste 30 år har vi brugt vores faglighed ved workshops og kurser. Med nysgerrighed og entusiasme udvikler vi kortere eller længere forløb i samarbejde med virksomheder og foreninger. Ofte er omdrejningspunktet det såkaldte forumteater,
hvor konfliktfyldte situationer fra arbejdspladsen iscenesættes af
teatrets skuespillere og på den måde danner basis for en efterfølgende diskussion blandt medarbejderne.

Vores kontor er åben mandag til torsdag mellem klokken 12 og 16. Fredag mellem klokken 12 og 15. På forestillingsdage er telefonen åben to
timer før forestillingen starter. Billettelefonen har nummer: 74 52 66 79.
NB! Husk at bestille en handicapplads, hvis du er gang- høre- eller synshandicappet. Det gør du, når du bestiller din billet, og du skal i den forbindelse være opmærksom på, at der er et begrænset antal handicappladser.

Vi bruger desuden teatrets særlige fokus på kropslig opmærksomhed, når vi underviser i nonverbal kommunikation og kropslig udstråling. Desuden varetager teatrets skuespillere også rollen som
konferenciers på festivaler og til koncerter. Er du interesseret i et
skræddersyet forløb, eller vil du blot vide mere, kan du skrive en
mail til post@teatretmoellen.dk eller ringe på telefon 74 52 66 79.

NB! Sørg for at afhente dine billetter i god tid. Ikke afhentede billetter frigives 15 minutter før forestillingens start.
ABONNEMENT
Som abonnent hos Teatret Møllen sparer du op til 45 procent af løssalgsprisen. For at opnå rabatten skal du købe billetter til mindst tre forskellige forestillinger på én gang.

ENHEDSPRIS FOR BØRN OG UNGE
Er du under 15 år eller studerende, kan du købe billetter til alle Teatret Møllens børne-, ungdoms- og voksenforestillinger for en enhedspris af 50 kroner per billet.

Et abonnement kan kombineres frit mellem alle billettyper. Som abonnent kan du supplere dit abonnement med yderligere billetter til abonnementspris i sæsonens løb – både til Teatret Møllens og Teater Syds forestillinger.

GAVEKORT
I teatrets administration eller på teatretmoellen.dk kan du købe
gavekort til alle forestillinger. Gavekortet gælder til køb af billetter såvel som køb i baren og har en løbetid på tre år.
PRISER
Møllens billetter er delt op i to priskategorier. Én pris for billetter
til børneforestillinger og en for billetter til voksenforestillinger.
Enhedspris for voksenforestillinger:
Voksne
Børn (0-14 år)
Studerende under 25 år
Studerende over 25 år
Pensionister

Løssalg / Abonnement:
180,- / 120,50,50,50,120,- / 70,

Enhedspris for børneforestillinger:
Voksne
Børn (0-14 år)
Studerende under 25 år
Studerende over 25 år
Pensionister

Løssalg / Abonnement:
120,- / 60,50,50,50,90,- / 60,-

ALDERSGRÆNSE
Af hensyn til børnene, det øvrige publikum og skuespillerne, skal
de nedre aldersgrænser overholdes, mens øvre aldersgrænser
blot er vejledende.
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NUMMEREREDE PLADSER
Der er nummererede pladser til de fleste forestillinger. Det gælder
dog ikke børneforestillinger, fordi vi gerne vil give børnene mulighed for at komme tæt på scenen.

SÆRARRANGEMENTER
I forbindelse med nogle af vores forestillinger og gæstespil indbyder vi til særarrangementer efter forestillingen. Det kan være
såkaldte ”talks” med skuespillerne efter forestillingen, et særligt
arrangement om et specifikt emne med en workshop eller en foredragsholder. Find nyt om kommende særarrangementer på vores Facebook-side eller på teatretmoellen.dk.

PARKERING
Parkering foregår på Hertug Hans Plads, som ligger to minutters
gang fra teatret. Her kan parkeres gratis.

TEATRET MØLLENS CAFÉ
Nyd en kop varm kaffe eller te, et lækkert glas vin eller bare en
kold drik samt lidt snacks i vores hyggelige foyer. Vores barpersonale står klar i baren en time inden og en time efter forestillingen.
Baren er også åben i pauserne, hvor man kan få en forfriskning.

GRUPPER
Er I mere end ni personer, der vil i teatret, giver Teatret Møllen rabat på løssalgsprisen, så der betales et beløb svarende til abonnementspris. Og vil du, som en del af din virksomheds medarbejderpleje, give dine ansatte en god aften i byen, eller ønsker I som (personale)forening at booke hele salen eller at lave et særarrangement, så kontakt teatrets administration på tlf. 74 52 66 79.

TEATERMENU
Få 20 procent rabat på maden hos Ras2ranten. Vi har et godt
samarbejdet med Ras2ranten, som tilbyder 20 procent rabat på
prisen af maden mod forevisning af en billet fra Teatret Møllen,
som gælder til samme dag. Ras2ranten er en lækker restaurant
beliggende i hjertet af Haderslev på Torvet 7. Du kan læse mere
om Ras2ranten på ras2ranten.dk og bestille bord på 74 52 28 25.

BØRNEFORESTILLINGER I WEEKENDER
Du kan læse om teatrets børneforestillinger i vores børneteaterbrochure, som kan afhentes på Teatret Møllens kontor eller downloades fra hjemmesiden, teatretmoellen.dk. Programmet indeholder både egne produktioner og gæstespil – alle i høj kvalitet og
med respekt for børnene. Med i billetprisen er desuden frugt og
saftevand til børnene.

KONTAKTOPLYSNINGER
Teatret Møllen
Møllepladsen 4, 6100 Haderslev
Tlf.: 74 52 66 79, post@teatretmoellen.dk
www.teatretmoellen.dk

PLAKATER
Teatret Møllens plakater er skabt af instruktør og scenograf Gitte
Kath. Plakaterne kan købes på Teatret Møllen for 150 kroner i A2format og 100 kroner i A3. Gitte Kaths plakater har været udstillet
i hele verden.
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2 0 1 9 / 2 0

NIKOLAJ MINEKA

OLE SØRENSEN

CONNIE TRONBJERG

KLAUS ANDERSEN

DIANA BRÜSCH

Teaterchef

Skuespiller/Instruktør/
Dramaturgiat

Skuespiller/Dramaturgiat
Medarbejderrepræsentant

Skuespiller/Dramaturgiat

Forretningsfører

ELSEBETH HEDE

PERNILLE KNUDSEN

STINA UMLAND

Systue

Cafémedarbejder,
Servicemedarbejder

Cafémedarbejder

KIRSTEN GJØDRIKBAUMGAARDEN

UTA MOTZ

DURITA DAHL
ANDREASSEN

SARA LINE MØLLER
OLSEN

Skuespiller

Skuespiller

STEFFEN LOMHOLT
PEDERSEN

SØREN HASSELGAARD
SKAANNING

PR og kommunikation

Teknik og Foto

PERNILLE FAUST FRIIS

KEA KRÖBER

MONICA BRUHN

Cafémedarbejder

Cafémedarbejder

Cafémedarbejder

Cafémedarbejder

BJØRN IBSEN
Teknik

THOMAS JACOB
CLAUSEN RØNNE
Skuespiller

BODIL ALLING

PETER SELIGMANN

ANDREA SPICHER

Skuespiller/Dramatiker

Skuespiller

Skuespiller

Skuespiller

JENS KEPNY
KRISTENSEN

FRANK THIEL
Skuespiller

Skuespiller

MAJA JUHLIN

CHARITY LAUFER

IZA MORTAG FREUND

GITTE KATH

HANS RØNNE

Skuespiller

Skuespiller

Skuespiller

Instruktør, Scenograf,
Plakatkunstner

Instruktør

RASMUS ASK
AAGAARD-ANDERSEN
Instruktør

JOHANNES SMED

JESPER KRABBE

SØREN SØNDBERG

RASMUS STEENBERG

LAURA RASMUSSEN

SÚNI JOENSEN

Lyddesign

Lyddesign

Komponist

Musiker

Scenograf

Lysdesign

ANETTE PETERSEN

SIMON FABER

KRISTIAN RØRBÆK
THRANE

LONE WESSEL

Bestyrelsen

MARIANNE
CHRISTIANSEN

HENRIK RØNNOW

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen
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Bestyrelsen

GITTE VILLADSEN

BRIAN WIND-HANSEN

Dramaturg

Dramatiker/Dramaturgiat

T E AT R E T M Ø L L E N S Æ S O N 2 0 1 9 - 2 0 2 0
FORESTILLING

DATO

KL.

ANTAL BILLETTER
Voksen U15/Stud

Krigen har ikke et kvindeligt
Krigen har ikke et kvindeligt
Foredrag med Gitte Kath
Svejk i anden verdenskrig
Tænk, hvis man havde
Tænk, hvis man havde
Danner
Danner
Foredrag med Jakob Holdt
Svejk i anden verdenskrig
Svejk i anden verdenskrig
Svejk i anden verdenskrig
Svejk i anden verdenskrig
Svejk i anden verdenskrig
John Lennon er død
John Lennon er død
Du bliver ikke andet end
Gaudiopolis: Teatertalent
Gaudiopolis: Teatertalent
Gaudiopolis: Teatertalent
Selvtægt
Selvtægt
Og her lugter brunt
Og her lugter brunt
December Sang
Det begynder at blive
Det begynder at blive
Hva så Europa
Hva så Europa
Snak
Palle stadig alene
Palle stadig alene
Mod til at dræbe
Mod til at dræbe
Mod til at dræbe
Mod til at dræbe
Mørkemanden Norén
Mod til at dræbe
Mod til at dræbe
Mod til at dræbe
Mod til at dræbe

15. 08
16. 08.
22. 08.
19. 09.
26. 09.
28. 09.
02. 10.
03. 10.
10. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
19.10.
05. 11.
06. 11.
14. 11.
23. 11.
27. 11.
28. 11.
03. 12.
04. 12.
10. 12.
11. 12.
19. 12.
28. 12.
30. 12.
07. 01.
08. 01.
16. 01.
30. 01.
31. 01.
15. 02.
17. 02.
18. 02.
19. 02.
20. 02.
20. 02.
21. 02.
22. 02.
02. 03.

20.00
20.00
18.30
20.00
20.00
11.00
19.30
19.30
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00
16.00
20.00
20.00
18.30
16.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.30
16.00
20.00
20.00
20.00
18.30
20.00
20.00
16.00
20.00
20.00
20.00
17.30
20.00
20.00
16.00
20.00

FORESTILLING

DATO

65+

KL.

ANTAL BILLETTER
Voksen U15/Stud

Mod til at dræbe
Mod til at dræbe
Mod til at dræbe
Mod til at dræbe
Mod til at dræbe
16:29
16:29
Palle stadig alene
Palle stadig alene
Kamikaze teater
Kamikaze teater
Den Grønlandske Mand
Camille Clouds Brevkasse
Bag om Romeo + Julie
Driving Miles
Driving Miles
Driving Miles
Maj Sang
Romeo + Julie
Romeo + Julie
Romeo + Julie
Romeo + Julie
Romeo + Julie
Romeo + Julie
Romeo + Julie

Teatret Møllens Højskole
Premiere

Haderslev Hus
Haderslev Hus
Teatret Møllens Højskole

Teatret Møllens Højskole
Premiere

Teatret Møllens Højskole

03. 03.
04. 03.
05. 03.
06. 03.
07. 03.
11. 03.
12. 03.
23. 03.
24. 03.
27. 03.
28. 03.
03. 04.
17. 04.
23. 04.
04. 05.
05. 05.
06. 05.
14. 05.
08. 06.
10. 06.
11. 06.
12. 06.
13. 06.
15. 06.
16. 06.

65+

20.00
20.00
20.00
20.00
16.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
16.00
20.00
20.00
17.30 Teatret Møllens Højskole
19.30
Haderslev Hus
19.30
Haderslev Hus
Haderslev Hus
19.30
18.30 Teatret Møllens Højskole
20.00
Premiere
20.00
Haderslev Dampark
20.00
Haderslev Dampark
20.00
Haderslev Dampark
20.00
Haderslev Dampark
20.00
Haderslev Dampark
20.00
Haderslev Dampark

Ønskes madbillet til Danner og/eller Driving Miles

■ Ja ■ Nej

MØLLENS VENNER
Møllens Venner er teatrets støtteforening.
Som medlem af Møllens Venner støtter man Teatret Møllen
med 100 kr. om året.
Medlemmerne modtager information om Teatret Møllens aktiviteter og kan
ved sæsonens afslutning afhente gratis plakater fra Møllens egenproduktioner.

Teatret Møllens Højskole

Premiere

■ Jeg vil gerne være Mølleven i sæson 2019/2020!
■ Læs mere på side 22.

Teatret Møllens Højskole

Teatret Møllen indsamler almindelige personlige oplysninger som navn, adresse, mailadresse og telefonnummer, når kunder køber billetter/andre varer, tilmelder sig vores nyhedsbrev eller bestiller vores sæsonbrochure.
Teatret Møllen behandler disse oplysninger med fortrolighed.
Teatret Møllen benytter ikke personfølsomme oplysninger.
Teatret Møllen bruger Billetten A/S som billetoperatør.
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B
Afsender

Frankeres
som brev
B-post

Navn: _______________________________________________
Adresse: _____________________________________________
____________________________________________________
Telefon: _____________________________________________
E-mail: ______________________________________________

Teatret Møllen
Møllepladsen 4
6100 Haderslev

Teatret Møllens sæsonbrochure 2019 - 2020
Redaktion: Steffen Lomholt Pedersen i samarbejde med huset.
Tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri
Teatret Møllen støttes økonomisk i sæson 2019 - 2020 af:
Haderslev Kommune, Kulturministeriet, Slots -og Kulturstyrelsen og
Møllens Venner.

NB! Vi gør opmærksom på, at der kan ske ændringer i programmet for
2019-20 og sæsonbrochuren er med forbehold for trykfejl.

Teatret Møllen er en del af teatersamarbejdet i
www.teatersyd.dk

HADERSLEV STIFTSBOGTRYKKERI – 74 522 522

