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Møllen oplever stor interesse
for teatrets forestillinger

Der er godt gang i billetsalget på Teatret Møllen, der for nyligt offentliggjorde programmet
for næste sæson på egnsteatret. Grundet den store interesse har teatret sat flere
spilledatoer i salg til kommende forestillinger.

Det er ikke meget mere end to uger siden, at Teatret Møllen lancerede programmet for den
kommende sæson på den anden side af sommeren. Allerede nu har efterspørgslen på flere af
teatrets forestillinger dog været så stor, at Møllen nu melder udsolgt på flere skuespil og
arrangementer.

Den store interesse glæder naturligvis teaterchef Nikolaj Mineka, der havde frygtet, at COVID-19
stadig ville sætte sine spor på folks iver efter at komme i teatret. Det tegner det dog ikke på med
nuværende billetsalg. Nikolaj Mineka påpeger, at teatrets nye repertoire også netop var skruet
sammen med henblik på at kunne samle folk uafhængigt af alder og interesser.

“Det er selvfølgelig skønt at opleve publikums lyst til igen at komme i teatret, og vi har udsigt til at
få en rigtig god sæson her efter sommerferien. Det virker til, at folk har været sultne på igen at
kunne komme i teatret, og nu forsøger vi at holde øje med, om der er mulighed for at få flere
folk ind og se de forestillinger, hvor det efterhånden er småt med plads,” siger Nikolaj Mineka.

For at imødekomme den store interesse har Teatret Møllen sat flere datoer i salg. Blandt andet
til Møllens kommende familieforestilling “Et juleeventyr”, der spiller på teatret til november. Her
kan publikum opleve Ole Sørensen i rollen som den nærige forretningsmand Ebenezer Scrooge
fra Charles Dickens velkendte historie.

Møllen har blandt andet også sat flere forestillinger i salg til teatrets kommende sønderjyske
teaterkoncert “Omve’n hjemve”, som Møllen producerer sammen med Æ Teater, der også har
base i Haderslev. Mangel på billetter bliver dog ikke aktuelt for den teatrets kommende
produktion; “Den vægelsindede.” Forestillingen her bliver gratis, når den spiller rundt om i
Haderslev og Syddanmark henover sommerferien.
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