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Mødes vi? 
Det Kommende Teater sætter med sin forestilling ”Mødet” 
spørgsmålstegn ved, om vi egentlig mødes når vi afholder møder i 
virksomheder, foreninger eller institutioner 
 
 
”Mødet” er et humoristisk indslag om den danske møde- og aftalekultur, og sætter spot 
på vores forskellige tilgang til kommunikation og beslutningstagelse. Det Kommende 
Teater tilbyder alle et los i den skjulte dagsorden, og opfordrer mødedeltagere til at vågne 
op og bruge mødetiden fornuftigt.  
Forestillingen som kan spilles på ganske få kvadratmeter, undersøger hvordan vi kan blive 
bedre til at mødes, og giver et bud på hvorfor så mange møder ingen steder fører hen.  
 
Dramatiker og skuespiller Søren Zacho Ruby har skrevet manuskript, og står selv på 
scenen, hvor han med et mødebord og en kop kaffe spidder den velmenende 
overdemokratiske omgangstone der præger alt for mange såkaldte ’effektive møder’.  
Efter grundig research, kan teatret nu med indsigt og humor skildre de forskellige 
mødedeltagere under slagets gang i et formelt møde, der hele tiden bliver  
afbrudt og kørt af sporet, som det desværre også ofte sker i virkelighedens verden.  
Som publikum får du, for en gangs skyld, lov at være en flue på væggen og se det  
hele udefra, og en chance for også at genkende dig selv som deltager. 
 
Vi skal blive bedre til at mødes - bedre til at lytte til hinanden og bedre til at se  
og respektere hinanden i al vores forskellighed, for møder er uundgåelige og vigtige for 
vores fællesfølelse og planlægning.  
 
Ideen med forestillingen er, at åbne øjnene op for, hvor meget mødekultur og fælles 
omgangstone egentlig betyder, i forhold til et fælles mål. 
Mødet med MØDET skaber positive forandringer og hjælper med at sætte  
resultaterne i centrum, så vi med færre og kortere møder opnår flere af vores  
målsætninger. 
 
Forestillingen egner sig for alle der deltager i møder, eller planlægger dem - fra store 
konferencer til små arbejdsgruppemøder. Vi går alle til møder, og vi kan alle bruge et los i 
den skjulte dagsorden, enten som underholdning, oplæg til debat eller som undervisning i 
mødekultur og kommunikation. Mødes vi? 
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