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Nyt teaterstykke fortæller om mennesket i konflikten mellem Israel og Palæstina  

Teaterforestillingen TILBAGE TIL HAIFA fortæller en historie, som begynder under den palæstinensiske 
masseflugt fra Israel i 1948. En historie om mennesket midt i konflikten og om kampen for at finde hjem. 
 
”Da de nåede til udkanten af Haifa, mærkede Said følelserne vælte frem. I et øjeblik var han fristet til at 
vende om. Pludselig kom lyden af havet, helt som den plejede at gøre. Erindringerne kom ikke tilbage lidt 
efter lidt. Tværtimod – de kom som et stenskred.” 
Efter 20 år vender palæstinensiske Said og hans kone tilbage til den by i Israel, som de måtte flygte fra i 
1948. Med sig bærer de håbet om at finde den søn, de mistede under flugten.  
I deres gamle hus bor nu en israelsk kvinde. Da hun deler sin historie med dem, bliver Said og hans kone 
klar over, at deres søn er i live. Men mødet med sønnen bliver ikke som forventet. 
 
TILBAGE TIL HAIFA fortæller om mennesker på begge sider af konflikten – om dem, der mistede alt i flugten 
fra Israel. Og om dem, der flyttede ind i de forladte huse og fik et nyt hjem, som dog aldrig helt blev deres. 
Med ord og musik gengiver forestillingen nogle af de begivenheder, der ligger til grund for den konflikt, 
som endnu i dag hersker i området.  
Forestillingen bygger på en roman af den afdøde palæstinensiske forfatter Ghassan Kanafani.  
 
 
Om Teatret Møllen 
Teatret Møllen er egnsteater i Haderslev Kommune og Sønderjylland. Siden 1974 har teatret haft til huse i 
den gamle slotsvandmølle i Haderslev. Teatret spiller årligt 120 forestillinger for børn og voksne dels på 
Teatret Møllen samt på turné over hele landet.  
”På Teatret Møllen er vi ofte drevet af vores undren over, hvad vi hører og ser. Med denne forestilling er 
det en undren over, hvad der sker i Palæstina og Israel, og hvorfor man ikke kan få afklaret konflikten og 
leve side om side.”  

- Instruktør Gitte Kath 
 
Fakta om forestillingen 

- Varighed ca. 70 minutter 
- Egnet for unge og voksne 

 
Find mere information på www.teatretmoellen.dk eller kontakt: 
Teaterleder Nikolaj Mineka  
Telefon: 25 56 09 46 
E-mail: nikolaj@teatretmoellen.dk 
Pressefotos kan hentes via linket her: http://teatretmoellen.dk/turne/TilbageTilHaifa 
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