
                 Torsdag den 6. oktober 2022 

Møllen sætter 
kulturen på 
dagsordenen 
med valgdebat 
på teatret 
 
Teatret Møllen inviterer til 
valgdebat på den gamle 
slotsvandmølle i forbindelse 
med folketingsvalget den 
1. november 2022. Debatten afholdes på teatret den 24. oktober klokken 19 med deltagelse 
af lokale folketingskandidater. 
 

Hospitaler og sundhed, miljø og klima, økonomi og psykiatri. Det var de fire mest populære emner i en 

Megafon-måling tilbage i august, hvor de adspurgte var blevet bedt om at sætte kryds ud for de emner, der 

var mest afgørende for, hvor de ville sætte deres kryds til det næste folketingsvalg. Kunst og kultur var slet 

ikke med. 

 

Det peger meget godt ind i det, som mange valgeksperter har forudset, hvor kultur og områderne herunder, 

som eksempelvis musik, film og teater, fylder relativt lidt i den nuværende valgkamp. Det vil Teatret Møllen 

gerne ændre på. Derfor inviterer egnsteatret nu, i forbindelse med folketingsvalget den 1. november, til debat 

på Møllen mandag den 24. oktober klokken 19 – og her med kulturen i fokus. 

 

”Kulturen betyder utroligt meget for rigtig mange mennesker. Desværre får den ikke altid plads i den politiske 

debat, hvor kulturen tit må træde i baggrunden for andre emner og problemstillinger. Derfor ønsker vi i 

forbindelse med folketingsvalget at give plads til, at kulturen for en aften er øverst på dagsordenen,” siger 

Nikolaj Mineka, der er teaterchef på Teatret Møllen. 

 

Nederst på listen over valgtemaer 

Til debatten kommer der til at være et panel med lokale folketingskandidater, heriblandt Jesper Petersen (S), 

Henrik Dahl (LA) og Hans Christian Schmidt (V). Flere deltagere tilføjes løbende. Ordstyreren bliver Lasse 

Marker, tidligere tv-vært på DR2 og ekstern lektor i Art Management ved Københavns Universitet. Lasse 

Marker synes, det er positivt, at Teatret Møllen tager ansvar for at få kulturpolitikken frem på dagsordenen og 

ser frem til at styre talestrømmen.   

 

”Som sædvanlig ligger kunst og kultur nederst på listen over valgtemaer. Hvis det skal forandres, er det op til 

stemmer i kulturlivet at sætte kunsten og kulturen til debat,” siger Lasse Marker. 

 

Valgarrangementet på Teatret Møllen koster ingenting, men kræver dog, at man på forhånd bestiller plads via 

teatrets hjemmeside – www.teatretmoellen.dk – da der er et begrænset antal pladser.  

http://www.teatretmoellen.dk/
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For nærmere information kontakt: 

Teaterchef 

Nikolaj Mineka, tlf. 29 93 70 07, nikolaj@teatretmoellen.dk  

 

PR og kommunikationsmedarbejder  

Steffen Lomholt Pedersen, tlf. 25 56 09 46, pr@teatretmoellen.dk 
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