
                  Mandag den 9. maj 2022 

Møllen klar med 
gratis 
sommerunderholdning 
 
Lige om lidt går Teatret Møllen i luften med 

programmet til den kommende sæson. Ventetiden til 

næste sæson bliver dog lidt kortere i år, når teatret 

tyvstarter sæson 22/23 med den omrejsende 

landevejsforestilling ”Den vægelsindede”. En 

forestilling, der til sommer skal spille udendørs på 

ladet af teatrets røde lastbil rundtom i regionen – og nu helt gratis for 

publikum. 

”Den vægelsindede” er en komedie baseret på den gammelkendte historie af Ludvig Holberg. Historien 

handler om den indtagende, men lunefulde modehandlerenke Lucretia, der får forvildet sig ind i et 

kærlighedsdilemma mellem to søskendepar. Samtidig lider Lucretia af svære humørsvinger, der mildest talt 

gør hende en lille smule utilregnelig – til stor forvirring for personerne omkring hende.  

Teatret Møllen samarbejder blandt andre med Haderslev Kommune om forestillingen, der som følge deraf kan 

tilbyde forestillingen helt gratis for alle tilskuere i hele kommunen. Et faktum, der glæder teaterchef Nikolaj 

Mineka, der håber, at det gratis tilbud kan være med til at lokke flere tilskuere til at opleve forestillingen og 

være med til at give dem en festlig og frigjort aften ”i teatret”.  

”Vi har været meget igennem med først COVID-19 og nu med krig i Europa. Derfor tror jeg, der er brug for 

noget, der kan samle folk, og det håber jeg, at ”Den vægelsindede” kan være med til. Jeg glæder mig til at 

komme ud og se forestillingen spille forskellige steder i kommunen, og jeg håber, at folk vil have lyst til at 

krydse kommunegrænserne og opleve forestillingen udenbys,” siger Nikolaj Mineka. 

En mobil teaterscene 

”Den vægelsindede” har premiere i Haderslev-by, hvor forestillingen spiller den 1. og 2. juli. Herefter bliver den 

mobile teaterscene i bedste Transformer-stil pakket sammen, og så kører forestillingen videre rundt til forskellige 

spillesteder både her i landet og syd for grænsen, blandt andet i Kolding, Augustenborg, Slesvig-by og Tønder. 

I forestillingen medvirker Teatret Møllens faste ensembleskuespillere, Klaus Andersen og Connie Tronbjerg. 

Derudover er Thomas C. Rønne og Ane Hele Hovby, der tidligere har medvirket på Møllen i blandt andet ”Det 

ensomme hjerte”, også med i forestillingen. Den sidste mand på scenen er det unge talent Nadia Jasmin 

Nielsen, der tidligere har medvirket i flere forestillinger hos blandt andet Odense Teater. 

”Det bliver en herlig mikstur af gamle og nye ansigter, som vi skal slippe løs på en lastbil i det fri, og jeg 

glæder mig til, sammen med de fem skuespillere, at tage fat på forestillingens mildest talt vanvittige 

persongalleri,” siger forestillingens instruktør, Rasmus Ask.  
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Tæpper og picnickurve 

Teatret Møllen opfordrer publikum til at medbringe 

tæpper, klapstole, drikkevarer og picnickurve til ”Den 

vægelsindede”, som kan nydes, imens forestillingen 

spiller. Teaterchef Nikolaj Mineka krydser naturligvis 

fingre for godt sommervejr og fortæller, at det bliver 

en underholdende forestilling, hvor publikum langt fra 

behøves at være faste gæster i et teater, for at kunne 

få glæde af stykket.  

”Det er en komedie med en bred appeal, der kan ses af 

mange og give folk en god oplevelse. Du kan sagtens 

se forestillingen uden at vide noget overhovedet om 

Ludvig Holberg eller teater. Hvis man alligevel bagefter 

skulle få lyst til at tage ind og se en forestilling på 

teatret, så gør det selvfølgelig ikke noget,” siger 

Nikolaj Mineka. 

”Den vægelsindede” skabes i samarbejde med 

Sydslesvigsk Forening og TeaterSyd. Dertil er 

forestillingen Teatret Møllens bidrag til fejringen af 

300-året for dansk teater, der har jubilæum i 

2022. Teatret Møllens hjemmeside opdateres løbende 

med information omkring spillesteder- og tidspunkter 

– www.teatretmoellen.dk. 

 

 

 

--- 
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 

 

HER SPILLER FORESTILLINGEN 

1. juli klokken 20.00 

Wittenberg Plads, Haderslev 

2. juli klokken 20.00 

Wittenberg Plads, Haderslev 

6. juli klokken 20.00  

Centerpladsen, Tinglev 

7. juli klokken 19.00 

Augustenborg_Project, Augustenborg 

8. juli 

Christian Lassens Mindemuseum,  

Jardelund (Tyskland) 

9. juli 

A.P. Møller Skolen, Slesvig-by (Tyskland) 

10. juli 

Nibøl Danske Skole, Nibøl (Tyskland) 

12. juli 

Tønder Kommune 

13. juli 

Tønder Kommune 

14. juli 

Tønder Kommune 

15. juli 

Kolding 

16. juli 

Kolding 

17. juli klokken 19.00 

Brummers Gård, Årø 

19. juli klokken 19.00 

Elmegården, Sommersted 

22. juli klokken 19.00 

Tørning Mølle, Hammelev 

23. juli klokken 19.00 

Sønderballe Strand Camping, Sønderballe 
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