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Sofie Lassen-Kahlke i 
hovedrolle i Holstebro 
 
På dagen, da Musikteatret Holstebro har premiere på musicalen Les 
Misérables, er hovedrollen i kulturhusets næste opsætning nu besat. Den 
28-årige Sophie Lassen-Kahlke står i spidsen, når Musikteatret Holstebro i 
efterårsferien i år opfører komedien ”Baronessen fra Benzintanken”. Den 
populære skuespiller skal spille rollen som baronessen – det parti, som 
Ghita Nørby havde i filmatiseringen fra 1960. Mere i pressemeddelelsen. 
  
”Les Misérables” i Musikteatret Holstebro fra 22. februar til 9. marts 
2008, hver aften undtagen mandage kl. 19.30 
”Baronessen fra Benzintanken” i Musikteatret Holstebro fra 11. 
oktober til 19. oktober 2008 
 
Yderligere oplysninger: 

• Direktør Anders Jørgensen, Musikteatret Holstebro, tlf. 96 11 78 30, 
mobil 27 13 00 30 

• Arrangementschef John Eggert, Musikteatret Holstebro, tlf. 96 11 78 
31 og 24 22 80 10 
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Sophie Lassen-Kahlke 
får hovedrolle som 
baronesse i Holstebro 
Musikteatret Holstebro opsætter ”Baronessen fra 
Benzintanken” i efterårsferien med populær skuespiller i 
hovedrollen 
 
Filmen er fra 1960, men stadig populær, også blandt børn og 
unge. Dirch Passer og Ghita Nørby gjorde for 47 år siden 
”Baronessen fra Benzintanken” til en klassiker, og nu får nye 
generationer mulighed for at opleve den på scenen. Musikteatret 
Holstebro opsætter i efterårsferien i år ”Baronessen fra 
Benzintanken som familieforestilling. Det sker med en af dansk 
films nuværende populære navne i hovedrollen. 28-årige Sophie 
Lassen-Kahlke skal være baronessen i Musikteatret Holstebro. 
 Aftalen er kommet helt på plads under prøverne til musicalen 
”Les Misérables”. Den har premiere i Musikteatret Holstebro i 
aften, fredag den 22. februar og spiller frem til den 9. marts. 
”Baronessen fra Benzintanken” opføres fra 11. til 19. oktober. 
 Opsætningen i Vestjylland sker i et vist samarbejde med 
herreborgen Borreby i Skælskør i Vestsjælland. 
Udendørsscenerne til filmen ”Baronessen fra Benzintanken” blev 
optaget på den 450 år gamle renæssanceborg. Det fik sidste 
sommer den skuespilleruddannede godsejer Joachim 
Castenschiold til at præsentere forestillingen som musical på sin 
herreborg. Det skete også med Sophie Lassen-Kahlke i 
hovedrollen, og publikum strømmede til. 
 Sofie Lassen-Kahlke debuterede i filmen ”Vildbassen” fra 1994. 
Hun kom ind i rigtige mange danske hjem som den syngende 
nissepige Stella og Kaffe Hanne i TV2's to succesfulde 
julekalendere ”Krummernes Jul” og ”Brødrene Mortensens jul”. 
Sophie Lassen-Kahlke har haft hovedroller i en række Anja og 
Viktor-film, og hun var med i ”Familien Gregersen”. 
 Billetsalget til ”Baronessen fra Benzintanken” begynder 1. april.  
 


