
 Tirsdag den 4. juni 2019 
 

Familieforestilling 
fra Teatret Møllen 
vinder fornem 
teaterpris 
 
Holdet bag forestillingen ’Tænk, hvis man havde 

en rejsegrammofon’ brød ud i jubel, da 

forestillingen i weekenden vandt en Reumert-pris i 

kategorien Årets Særpris. Forestillingen er skabt i 

et samarbejde mellem Teatret Møllen,  

Teater2Tusind, Carte Blanche og Teatret Gruppe 38. 

 

Der blev både jublet og klappet, da vinderen til Året Særpris skulle præsenteres til Årets Reumert-prisuddeling, 

der i år fandt sted på Nørrebro Teater i København. Og det kom da også som en glædelig overraskelse for 

holdet bag forestillingen ’Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon’, da det stod klart, at det var dem, der 

havde vundet prisen, og de blev bedt om at komme op på scenen. 

Familieforestillingen handler om den unge pige Viola, der synger og drømmer alt for meget i forhold til de 

ellers tavse nordboer, hun lever sammen med. Forestillingen er skabt i samarbejde mellem Teatret Møllen, 

Carte Blanche, Teatret Gruppe 38 og Teater2Tusind. Juryen, der internt nominerer og udpeger kandidaterne til 

de forskellige priser, roste især forestillingen for ”en mesterlig instruktion med sans for at vække en tekst til 

live med helt enkle greb”. 

”Vi er selvfølgelig enormt glade for at modtage den her pris. Vi har 

haft et godt samarbejde med de andre teatre om at skabe den her 

meget unikke og enkle forestilling, og det er fedt at se, at det også 

bliver anerkendt af branchen. Og selvom man aldrig er bedre end 

sin sidste forestilling, så er prisen her bare med til at cementere 

slutningen på en helt fantastisk sæson på Teatret Møllen,” siger 

teaterchef Nikolaj Mineka, der også var med til prisuddelingen på 

Nørrebro Teater.  
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